
Adamów, dnia……...........………….

Oświadczenie o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej

1. Dane osobowe:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………..…….

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...

Adres nieruchomości na której znajdują się odpady …................................................................

2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych 
do unieszkodliwienia:

RODZAJ ODPADU ILOŚĆ (kg)

Folia rolnicza

Siatka do owijania balotów

Sznurek do owijania balotów

Opakowania po nawozach

Opakowania typu Big Bag

Rolnicy  z  terenu  gminy  Adamów  zainteresowani  pozbyciem się  odpadów  mogą  składać 
informację o odpadach w terminie do 29.11.2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów 
z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów.

Oświadczam,  że  zostałem poinformowany,  że  złożenie  niniejszego  oświadczenia  nie  jest 
równoznaczne z odbiorem w/w odpadów.

Przyjęcie oświadczenia, a w konsekwencji szansa na odbiór odpadów jest 

możliwa po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (verte)

                                                  

 …….…………………………………...

(data i podpis)



Szczegółowa klauzula informacyjna 
przetwarzanie danych osobowych w związku  możliwością odbioru odpadów foliowych powstałych w związku 
prowadzoną działalnością rolniczą - obowiązek informacyjny z art.13 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11 b,
22-442 Adamów, tel.: 84 6186 102, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl lub przez skrytkę ePUAP

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a. cel nr 1  zebrania informacji o ilości posiadanych rzez Panią/Pana odpadów foliowych
b. cel nr 2  odbiór odpadów foliowych po uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  
a. dla celu nr 1 udzielanie  zgody - art.6 ust.1 lit. a  RODO  
b. dla celu nr 2 obowiązek prawny Administratora - art.6 ust.1 lit. c  RODO

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. dla celu nr 1 przez okres obowiązywania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat
b. dla celu nr 2 przez okres wynikający z przepisów archiwalnych i wymagań programu NFOŚiGW 

pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do uprawnionych podmiotów czy instytucji w tym do Naro

dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Środowiska
7. Posiada Pani/Pan następujące prawa  względem  swoich danych osobowych: 

a) do dostępu,
b) do sprostowania, 
c) do ograniczenia przetwarzania, 
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo: 

e) do usunięcia danych 
f)  wycofania  zgody  w  dowolny  momencie,  z  tym  że  jej  wycofanie  nie  wpływa  na  legalność 
przetwarzania w momencie jej obowiązywania

8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowa
nia

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza UE
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  lecz niezbędne aby osiągnąć wskazane 

cele przetwarzania
Podstawy prawne:
 Rozporządzenie 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)

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAZAM ZGODY* na przetwarzanie moich danych osobowych  w 
celu zebrania przez Administratora informacji o ilości posiadanych przeze mnie  odpadów foliowych.

……………………………………………

 ( data, czytelny podpis)

WYRAŻAM ZGODĘ /NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie mojego numeru 

telefonu ………………………. ……… i/ lub e-mail …………………………………………                
w celu komunikacji elektronicznej.  

……………………………………………

 ( data, czytelny podpis)

  *niepotrzebne skreślić                                                                                                                    


