DEKLARACJA
Udziału w projekcie Gminy Stawiski w ramach programu priorytetowego
,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’.
Potwierdzenie wpływu Deklaracji
A. Miejsce PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Urząd Miejski w Stawiskach
B. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Najemca, dzierżawca
Nazwisko, Imiona
Pesel
Nr telefonu
C. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj Polska
Gmina Stawiski
Miejscowość

Adres e-mail
Województwo podlaskie

Ulica

Powiat kolneński

Nr domu
Nr domu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY(wypełnić jeśli jest inny niż
adres zamieszkania)
Gmina
Ulica
Nr domu (nr działki w przypadku
braku nr domu)
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
E. INFORMACJA O ILOŚCI FOLII ROLNICZYCH ZALEGAJĄCYCH NA WW.
NIERUCHOMOŚCI
folia rolnicza biała
kg
folia rolnicza czarna

kg

siatki i sznurki do owijania balotów

kg

opakowania po nawozach, w tym także typu Big Bag

kg

F. DANE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA ROLNEGO
Powierzchnia gospodarstwa
Grunty pod zasiewy
Pastwiska trwałe
Łąki trwale
Pozostałe
Rodzaj produkcji rolnej (zwierzęca lub roślinna)
Liczba sztuk bydła w DJP
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą
przechowywane pod dachem.
Folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na nich błoto, woda czy zmarzlina.
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą
............................................... ..............................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis)

........................................................
miejscowość, data

…..........................................................
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę
na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
osobę, której dane dotyczą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Stawisk, Urząd Miejski
w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, moich danych osobowych
zamieszczonych w deklaracji, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu,
adres e-mail, adres nieruchomości, na której powstają odpady, dane dotyczące gospodarstwa
rolnego w celu przygotowania wniosku o udział w projekcie w ramach programu
priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej’’
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie
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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.) (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej: RODO.
Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych Osobowych załącznika
informacyjnego zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem
do wiadomości.

…..................................................
Podpis osoby wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (OGÓLNA)1)
W związku z realizacją wymogów 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 (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach
jest: Burmistrz Stawisk, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520
Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
3) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ust. 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania
danych oraz sposobów ich gromadzenia.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane.

1)

Ogólna klauzula informacyjna.

