
 

 

 

Wójt Gminy Oporów 

Formularz zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Oporów 

 

1. Dane wnioskodawcy 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Nr telefonu 

 

 

2. Zadeklarowane do usuwania folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności 

rolniczej 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (kg) 

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 

 

 

 

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przewarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych 

Osobowych - Urząd Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, w zakresie: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu w celu: usuwania folii i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej i pozyskania przez Gminę Oporów dofinansowania na 

usunięcie przedmiotowych wyrobów, zgodnie z Rozporządzeniem 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 

kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1).  

 

 

…………………………………                                     …………………………………… 

          Miejscowość, data                                                               Czytelny podpis   

      

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

I  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Urząd Gminy Oporów reprezentowany przez Wójta Gminy 

Oporów z siedzibą w Oporowie,  
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się: 

- pod adresem korespondencyjnym: Urząd Gminy Oporów   Oporów 25   99-322 Oporów 
- telefonicznie: (24) 383 11 50 
- pod adresem poczty elektronicznej: gmina@oporow.pl 

II 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

3. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@oporow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 
      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach 

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  

      przetwarzaniem danych. 

                                                                                   III 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH 

Państwa dane  osobowe  będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:  

1.  W celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej 

nałożonych ustawą                  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2017r. poz. 1289,  jednolity tekst Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 

2018r poz. 1454.), 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 

prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub 

skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym postępowanie zostanie zakończone. 

IV 

ODBIORCY DANYCH 

Państwa  dane osobowe mogą być udostępnione   w następujących przypadkach:  

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.  organom państwowym 

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora 

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych 

w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:  

1) usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów  informatycznych;  
  2)  obsługi poczty tradycyjnej; 

  3)  usług prawnych lub doradczych. 

V 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 

 1.  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo: dostępu,  sprostowania, usunięcia, sprzeciwu 

ograniczenia  przetwarzania danych osobowych. 
Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane osobowe dotyczą,  powinna  skontaktować  

się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim 

zakresie chce skorzystać. 
VI 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest  

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można  

kontaktować  się w następujący sposób:  

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;  
  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00. 

                    

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą 

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

         Miejscowość, data                                                  Czytelny podpis 

mailto:iod@oporow.pl

