
 

 

………………………………………………              Zbiczno, dnia………………………… 
 Nazwisko i imię 

......................................................................... 
  adres 

......................................................................... 

......................................................................... 
  telefon kontaktowy 

Urząd Gminy Zbiczno 

Zbiczno 140 

87-305 Zbiczno  

 

 

ANKIETA 
dla osób zainteresowanych dofinansowaniem przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

Posiadana ilość odpadów: tona [Mg] 

Folia biała rolnicza  

Folia czarna rolnicza  

Folia biało-czarna rolnicza  

Folia zielona  

Siatka do owijania balotów  

Sznurek do owijania balotów  

Opakowania po nawozach  

Opakowania typu Big Bag  

 

 

złożenie podpisu potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  

w Urzędzie Gminy  Zbicznie. 

                                                                                                             ............................................................... 

 
                                                                                                                                                         Czytelny podpis          

                          

 

 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………….…………..………….., 

zamieszkała/y w …………………………………………………………………………….., 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu kontaktowego przez Wójta Gminy Zbiczno z siedzibą 87-305 Zbiczno 140 w celu wpisania mnie do ewidencji 

osób zainteresowanych wsparciem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Mam świadomość, że w każdej chwili będę mogła / mógł odwołać zgodę przez 

dostarczenie oświadczenia woli na adres: Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140 lub za ePUAP kierując 

korespondencję podpisaną profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym na adres skrytki 6k7kk56mfd. 

Zostałem poinformowany, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie udzielonej przeze mnie zgody przed jej wycofaniem.  

  

……………….……………………………………… 
Czytelny podpis osoby udzielającej zgody 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE GMINY ZBICZNO 
 

      W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  Zbiczno  jest  Wójt Gminy Zbiczno, z siedzibą: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno.  

2.    Informacje o zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach działania Urzędu, a także o przysługujących Pani/Panu  uprawnieniach,  może  

Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Zbiczno za pomocą adresu  iod@zbiczno.pl 
3.    Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Zbiczno - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 

oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: Prowadzenia ewidencji osób zainteresowanych wsparciem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na 

podstawie udzielonej zgody.   

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
 a)    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, w tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. 

Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa;  
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Zbiczno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy 

Zbiczno, 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

 a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 
 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

 d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

 f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane  dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8.    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,  

 9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy  Zbiczno  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 11.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


