
........................................................                                        …………………., dnia………… 
(imię i nazwisko) 

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

…………………………………… 
(adres zamieszkania wnioskodawcy/ 
adres gospodarstwa rolnego)  

....................................................... 
(numer telefonu)* 

Urząd Gminy w Pawłowiczkach 

Plac Jedności Narodu 1 

47-280 Pawłowiczki 

 

Ankieta 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w zadaniu pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej" dofinansowywanym z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 

W ankiecie należy zadeklarować ilość odpadów zebranych w okresie do maja 2022 r. 

Orientacyjny termin odbierania odpadów - maj 2022 r. 

 

Oświadczam, iż posiadam niżej wymienione odpady, które przekażę do odbioru i utylizacji. 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (kilogramy) 

1 Folia rolnicza  

2 Siatka i sznurki do owijania balotów  

3 Opakowania po nawozach  

4 Opakowania Big Bag  
 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb naboru wniosków  

o  dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

 Oświadczam, że mam świadomość, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne 

z przyznaniem 100% dofinansowania i realizacją zadania. Uzależnione jest to od otrzymania 

dofinansowania z NFOŚiGW oraz ostatecznej ceny oferty wykonawcy. Możliwa jest 

konieczność częściowej partycypacji rolnika w płatności.  

 Oświadczam, że mam świadomość, iż zobowiązany jestem dostarczyć odpady do 

wskazanego miejsca we własnym zakresie. 

 Oświadczam, że w przypadku otrzymania dotacji - odpady należy odpowiednio 

przygotować tj. oczyścić z resztek organicznych, ziemi, słomy, itp. 

 Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się 

niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do Urzędu Gminy w Pawłowiczkach 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit „c” 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 (RODO) 
 

 

                                                                    ……………………….............................................. 
                                                                                                                                  data i  podpis wnioskodawcy 

 

* podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe ale podanie nr umożliwi sprawny kontakt przy załatwianiu przedmiotowej sprawy 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13  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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 

1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Pawłowiczki reprezentowana przez Wójta Gminy Pawłowiczki 

Jerzego Treffon z siedzibą przy Placu Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki adres e-mail: ug@pawlowiczki.pl, nr telefonu: 77 

40 36 473 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz  

Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o usunięcie folii rolniczych oraz innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej z nieruchomości.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej w związku z przepisami takimi jak: 

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym,  

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,  

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z naborem i weryfikacją wniosków 

ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu 

priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie.  

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać w dowolnym momencie składając pisemne 

oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email: ug@pawlowiczki.pl Powyższe 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jego podanie ułatwi ewentualny  kontakt z Panią /Panem.  

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podmioty z którymi współpracuje Administrator: firma realizująca 

zadanie, dostawcy systemów informatycznych, firma hostingowa i dostawca poczty elektronicznej. 

7. Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zostaną przekazane do firmy zajmującej się realizacją 

zadania polegającego na odbiorze folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych . 

8.Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez minimum 5 lat. 

Numer telefonu który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji zadania lub do momentu 

wycofania zgody. 

9.Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na 

celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w 

szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

10.W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

(art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 

1 lit. a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 RODO), 

e) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO) 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO ( art. 21 RODO) 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

12. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 

profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

         

 

   .…………………………………………………………….. 

                                                                                                                                             Data i podpis 


