
                                                                               Lidzbark Warmiński, ……………………………….  
 

 

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński 

 ul. Krasickiego  1 

 11-100 Lidzbark Warmiński 

 

………………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej)  

………………………………………………………………………………. 

 (adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej)  

……………………………………………………………………………….  

(telefon kontaktowy) 

 

 

Deklaruję, że w ramach prowadzonej działalności rolniczej na terenie Gminy Lidzbark Warmiński 

posiadam: 

 

 

L.p. Rodzaj Ilość w tonach ( Mg ) 

 
 

1 Folia rolnicza biała  

2 Folia rolnicza czarna  

3 Folia rolnicza inna  

4 Siatka do owijania balotów  

5 Sznurki do owijania balotów  

6 Opakowania po nawozach  

7 Opakowania typu BIG BAG  

Razem ton:  

 

 

   ………………………………                                                     …………………………………… 

               (data )  (podpis deklarującego)  

 

 

 

 

Informacja 

Deklaracja stanowi inwentaryzację folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej”.  

Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania. 

 



Klauzula informacyjna RODO – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 rozporządzenia o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwany dalej RODO, informuje, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lidzbark Warmiński, reprezentowana przez 

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 

pod adresem e-mail: iod@warmiainkaso.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku o dofinansowanie usuwania folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, zgodnie                  

z przepisami RODO w celu związanym z niniejszym przedsięwzięciem. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.                    

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane do momentu jej 

wycofania.   

6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ; 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ; 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie 

stanowi inaczej; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 3. 

 

 

 

…………………………………….                                         …………………………………… 
            /miejscowość i data/                             /podpis/ 


