
Aleksandrów, dnia …………………………….

…………………………………………………
                      imię i nazwisko 

…………………………………………………
                             adres 

…………………………………………………
                        nr telefonu

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu własnym deklaruję, że posiadam:

- folię rolniczą – deklarowana ilość: ………………………… (Mg – ton)

- siatkę do owijania balotów – deklarowana ilość: ………………………… (Mg – ton)

- sznurek do owijania balotów – deklarowana ilość: ………………………… (Mg – ton)

-opakowania typu Big Bag  – deklarowana ilość: ………………………… (Mg – ton)

- opakowania po nawozach – deklarowana ilość: ………………………… (Mg – ton)

Jednocześnie, w przypadku uzyskania przez Gminę Aleksandrów dofinansowania, zobowiązuję
się  do  dostarczenia  wyżej  wymienionych  odpadów  w  określonym  terminie  we  wskazane  przez
Gminę miejsce. 

………………………………………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam Gminie Aleksandrów zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych:

1) imię i nazwisko;

2) adres;

3) nr telefonu,

przy  wykonywaniu  czynności  związanych  z  realizacją  projektu  Usuwanie  folii  rolniczych
i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej w Gminie Aleksandrów, tj.:

- przy ubieganiu się Gminy  Aleksandrów o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  celu  sporządzenia  inwentaryzacji
odpadów objętych projektem,

- przy wdrażaniu i rozliczaniu projektu. 

…………………………………                                   ……………………………….……………

               miejscowość i data                        czytelny podpis osoby, której dane dotyczą



Klauzula informacyjna

1. Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że Administratorem danych, zwany dalej „AD”, jest:
Wójt Gminy Aleksandrów, Aleksandrów 39B, 26-337  Aleksandrów                                   
NIP 768-13-71-786 , REGON 590648072 , tel 44 756 00 27
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl 

2. Informacje  kontaktowe  Inspektora  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie  Gminy
Aleksandrów, zwanym dalej IODO, e-mail:

IOD@lesny.com.pl
3. AD przetwarza dane osobowe na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji projektu  Usuwanie folii

rolniczych  i  innych  odpadów  pochodzących   z  działalności  rolniczej  w  Gminie
Aleksandrów, tj. 
- przy ubieganiu się Gminy Aleksandrów o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w celu sporządzenia  inwentaryzacji
odpadów objętych projektem,
- przy wdrażaniu i rozliczaniu projektu. 

5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne. Osoba,  której  dane  dotyczą  nie  jest
zobowiązana do ich podania.

6. Konsekwencją  nie  podania  danych  osobowych  jest  równoznaczne  z  brakiem możliwości
bezpłatnego odbioru odpadów.

7. Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD: podmioty obsługujące
systemy teleinformatyczne  Urzędu  Gminy  Aleksandrów,  podmioty  świadczące  usługi
pocztowe  i  kurierskie  na  rzecz  Urzędu  Gminy  Aleksandrów,  podmioty  NFOŚiGW,
podmioty świadczące usługi w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów  z  folii  rolniczych,  siatki  i  sznurka  do  owijania  balotów,  opakowań  po
nawozach i typu Big Bag, biegli w sprawie.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do zakończenia sprawy, po czym
dane  będą  przechowywane  w   Urzędzie  Gminy  Aleksandrów w  okresie  zgodnym
z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) .

9. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO
 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO
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