
         Sabnie, dnia ……………………………

   

……………………………………… 

               (Imię i nazwisko) 

 

……………………………………… 

                     (Adres) 

 

……………………………………… 

                   (Telefon) 

 

……………………………………. 

       (PESEL) 

 

Deklaracja na odbiór odpadów folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej 

 

Niniejszym działając w imieniu własnym deklaruję, że posiadam: 

Lp. Rodzaj odpadu Deklarowana ilość ( w Mg)* 

1 Folia rolnicza czarna 

 

 

2 Folia rolnicza biała 

 

 

3 Siatka do owijania balotów 

 

 

4 Sznurek do owijania balotów 

 

 

5 Opakowania po nawozach  

 

 

6 Opakowania typu Big Bag 

 

 

 

WAŻNE: 

1) W przypadku, gdy Gmina Sabnie nie otrzyma dotacji w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez NFOŚiGW w Warszawie, zadanie nie 

zostanie zrealizowane. 

2) Przed dostarczeniem odpadów na wskazane miejsce na terenie Gminy należy je odpowiednio przygotować 

tj. oczyścić z resztek ziemi, słomy itp. 

3) W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć oświadczenie o 

rezygnacji do Urzędu Gminy Sabnie. 

  

 

 

          ………………………………………………………… 

                                      ( czytelny podpis) 

 



 

 

Klauzula informacyjna: 
 

 

1) W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych 

jest: 

Gmina Sabnie, reprezentowana przez Wójta Gminy Sabnie z siedzibą:  

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90 

2) Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych 

osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji 

usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakować po nawozach i typu Big 

Bag z terenu gminy Sabnie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania Usuwania folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat, a wynika to z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania lub 

poprawienia 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegały 

profilowaniu. 

 

 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej opracowanej na podstawie 

art. 13 RODO. 

 

 

                 ………………………………………………………………………. 

                 (data i podpis) 

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

