
ANKIETA INFORMACYJNA W RAMACH PROGRAMU 

PRIORYTETOWEGO: 

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

Deklarowana ilość posiadanych odpadów 

Oświadczam, że mam świadomość iż: 

1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 
100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  

2.W przypadku nieotrzymania przez Gminę Pilchowice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.  

3.W przypadku rezygnacji z realizacji zadania polegającego na usunięciu folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej, zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć pisemną 
informacje po tym fakcie  do Urzędu Gminy w Pilchowicach. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
informujemy, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą w 
Urzędzie Gminy  
w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6. Z administratorem można się skontaktować poprzez 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania  

Numer telefonu

Rodzaj odpadu Ilość w kg

 Folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza

Folia po balotach sianokiszonek

Siatki do owijania balotów

Worki po nawozach

Sznurki rolnicze

Opakowania typu BIG-BAG



adres email  ug@pilchowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, tel. 32 235 65 
21. 

• Inspektorem ochrony danych jest Pan Leszek Proszowski pracownik firmy NOWATOR s.c., 
z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez 
email: nowator@nowator.edu.pl 

• Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w celu wydania informacji o przeznaczeniu 
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z 
przepisów szczególnych. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 
prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z 
zastrzeżeniem ust. 3,  
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do 
cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Informujemy 
ponadto,  
że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

• Podpisanie niniejszego wniosku jest tożsame z potwierdzeniem zapoznania się z 
powyższymi informacjami. 

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

Data Podpis 
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