Gmina Prószków
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel. (77) 401 37 00, fax. (77) 401 37 11
http://www.proszkow.pl; e-mail: ug@proszkow.pl
NIP 991-02-84-648

Do Burmistrza Prószkowa

Formularz inwentaryzacyjny zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych, siatki do
owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i workach bigbag pochodzących z działalności rolniczej, przeznaczonych do odzysku lub utylizacji
z terenu gminy Prószków
1. Dane składającego oświadczenie
Imię i nazwisko
Adres
zamieszkania
Nr telefonu
2. Zadeklarowane ilości posiadanych odpadów folii rolniczych, siatki do owijania
balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i workach bigbag przeznaczonych do odzysku lub utylizacji
Lp. Rodzaj odpadu
1

Folia rolnicza biała

2

Folia rolnicza czarna

3

Siatka do owijania balotów

4

Sznurek do owijania balotów

5

Opakowania po nawozach

6

Worki big-bag

Ilość (kg)

Oświadczam, że w przypadku udziału Gminy Prószków w Programie NFOŚiGW
w Warszawie, dowiozę wymienione wyżej odpady we wskazane miejsce ich odbioru.

………………………………..

………………………….

Miejscowość, data

Podpis

Gmina Prószków
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel. (77) 401 37 00, fax. (77) 401 37 11
http://www.proszkow.pl; e-mail: ug@proszkow.pl
NIP 991-02-84-648

Realizując obowiązek wynikający z 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 (określanego jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że
udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z określonymi poniżej zasadami:
1.
2.
3.

4.
•
•
•
•
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.
W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony
danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oszacowania ilości posiadanych przez rolników na terenie gminy
Prószków odpadów rolniczych, których transport i zagospodarowanie dotuje Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ewentualnego udziału Gminy Prószków w Programie
priorytetowym 2.8: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów.;
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań
przed zawarciem umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 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 bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem
usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych
oraz pomocy prawnej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 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.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania
Pani/Pana danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest
obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu
prawnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

