DEKLARACJA
Udziału w projekcie Gminy Rudka w ramach programu priorytetowego
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”____________________________ _______________________________________
Potwierdzenie wpływu Deklaracji
A. Miejsce PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka
B. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel

□ Współwłaściciel

□ Najemca, dzierżawca

Nazwisko, Imiona
Pesel
Nr telefonu

C. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj Polska

Adres e-mail

Województwo podlaskie

Powiat bielski

Gmina Rudka

Miejscowość

Nr domu

Poczta

Kod pocztowy

Ulica

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRE, i POWSTAJĄ ODPADY(wypełnić jeśli jest inny niż
adres zamieszkania)
Gmina
Miejscowość
Nr domu (nr działki w przypadku
braku nr domu)
Ulica
Poczta
Kod pocztowy

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 kg
Bag
F. DANE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA ROLNEGO
Powierzchnia gospodarstwa
Rodzaj produkcji rolnej (zwierzęca lub roślinna)
Liczba sztuk bydła
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 SKŁ.ADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklar acji są zgodne z prawdą

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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) - tzw. RODO
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudka z siedzibą w
Urzędzie Gminy Rudka ul. Brańska 13, 17-123 Rudka.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze”.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przepisów archiwalnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
5. Odbiorcami Pana/i danych będą podmioty wskazane przepisami prawa oraz podmioty
przetwarzające je na zlecenie Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach
określonych w przepisach prawa.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba,
której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania
danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:

Data i czytelny podpis

