
                                             Sabnie, dnia …………………   

……………………………………… 

               (Imię i nazwisko) 

 

……………………………………… 

                     (Adres) 

 

……………………………………… 

                    (Telefon) 

 

……………………………………. 

        (PESEL) 

 

Deklaracja na odbiór odpadów folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej 

Działając w imieniu własnym deklaruję przekazanie następującej ilości odpadów: 

Lp. Rodzaj odpadu Deklarowana ilość w kg 

1 Folia rolnicza czarna 

 

 

2 Folia rolnicza po sianokiszonce 

 

 

3 Siatka do owijania balotów 

 

 

4 Sznurek do owijania balotów 

 

 

5 Opakowania po nawozach  

 

 

6 Opakowania typu Big Bag 

 

 

oraz dowiezienie odpadów posegregowanych i pozbawionych zanieczyszczeń w jedno miejsce na 

terenie gminy Sabnie, celem ich odebrania przez podmiot uprawniony do ich odbioru. 

*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. 

          ………………………………………………………… 

       (data i czytelny podpis) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie: numer telefonu, w celu przyjęcia deklaracji i udzielenia informacji 

związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz 

współpracy w zakresie działań związanych z ww. zadaniem.                 .                 

                                                                                                        ......................................................... 

                                                                   ( czytelny podpis) 

 



Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie 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: 

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Sabnie, reprezentowana przez Wójta 

Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 506 56 70, e-mail: sekretariat@sabnie.pl 

2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) –

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 udzielenia pomocy de minimis 

polegającej na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej i uzyskania zaświadczenia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO). Pani/Pana nr 

telefonu będzie przetwarzany na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu 

ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. 

4) Administrator może powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy 

powierzenia danych 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora danych będą przechowywane przez 

okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres 

wskazany przepisami prawa. Dane kontaktowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia 

zgody. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo ograniczenia 

przetwarzania danych, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych. 

7)  Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Gminę Sabnie Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8) Przetwarzanie danych osobowych u administratora danych oraz podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. 

9) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie 

profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

         

……………………………………………… 

          (data i podpis) 

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

