……………………., dnia ...........................

Imię i nazwisko posiadacza odpadu
Adres zamieszkania

Nr telefonu (obowiązkowo):

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków
ANKIETA
na potrzeby programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie pn. „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW
POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”
Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku
lub unieszkodliwienia (kg):
L.p.

Rodzaj odpadu

1.

Folia rolnicza

2.

Siatka do owijania balotów

3.

Sznurki do owijania balotów

4.

Opakowania po nawozach

5.

Big Bag

Ilość (w kg)

Razem:
UWAGA:
• Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Stryków
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
• Rolnik, który zdecyduje się na udział w programie, dostarczy odpady na własny koszt do
wyznaczonego punktu. Odpady muszą być zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich
zważenie i załadunek. Nie będą odbierane odpady takie jak: włókniny używane przy produkcji
warzyw i owoców, opakowania po środkach ochrony roślin, beczki, węże gumowe.
• Planowany termin odbioru odpadów II kwartał 2022 roku.
Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.
Złożenie ANKIETY nie gwarantuje uzyskania dofinansowania. Nie jest jednoznaczne z wnioskiem
o uczestnictwo w projekcie. Nie może stanowić podstawy do roszczeń.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Urząd Miejski w Strykowie moich danych osobowych, w związku z realizacją programu „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Podpis posiadacza odpadu

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako
„RODO”) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą: 95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27, tel.: 42 719 80 02, e-mail: strykow@strykow.pl
2. W Urzędzie Miejskim w Strykowie funkcję Inspektora Danych osobowych powierzono Kancelarii Prawnej
Leśny i Wspólnicy, z inspektorem można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach inwentaryzacji zasobów w ramach planowanego
udziału w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
5. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie
stosownych umów zawartych w Gminą Stryków.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych przez Administratora.
8. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania
danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku
nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, w tym profilowaniu.

