
 

 …………………………………………………… 
                                                                         (miejscowość, data) 

 

 

Urząd Gminy Lelis 
                                                                                                               ul. Szkolna 39 

                                                                                                             07-402 Lelis 

 

 

W N I O S E K 

na odbiór wyrobów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko posiadacza odpadu) 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 
(nr telefon - w celu ułatwienia kontaktu w trakcie realizacji zadania) 

 

4. Rodzaj posiadanych wyrobów:      

           

 

□ folia rolnicza  

ilość w tonach …………………………………….Mg 

 

□ siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag 

ilość w tonach …………………………………….Mg 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 
(adres pochodzenia odpadu) 

 

 

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu w celu prawidłowej realizacji zadania polegającego 

na organizacji odbioru wyrobów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag przez Gminę Lelis w ramach programu NFOŚiGW 

pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

 

 

 

 

……………………………………… 
 data i podpis posiadacza odpadu 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w. 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), zwanego danej RODO, 

informuję że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis z siedzibą w Lelisie ul. Szkolna 39, 

07-402 Lelis, tel. (29) 746 90 11, e-mail: sekretariat@lelis.pl dalej zwany „Administratorem”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez  

e-mail: iod@lelis.pl, pisemnie na adres Administratora lub numerem telefonu (29) 746 90 17. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zadania polegającego na 

organizacji odbioru folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania bel siana i słomy, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag przez Gminę Lelis w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w oparciu o art. 6 ust. 

1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, pomioty zewnętrze na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 tj. polegającego na organizacji odbioru folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania bel siana i słomy, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

 

 

………………………………………………. 
                                                                                              (data, czytelny podpis osoby informowanej) 
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