
 ………………………………………………………………………………… 
 

                      (miejscowość, data) 

       

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek      

ul. Szosa Ciechanowska 8                         

06-420 Gołymin-Ośrodek 

 

Wniosek 
 

udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących                                              
z działalności rolniczej”. 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ......... ……………….………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………….………                                                                           

Nr telefonu: ............... …………………………………………..………….……………..…. 

PESEL …………………………………………………….………………………………… 

 

2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do likwidacji                   

w 2021 roku: 

Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej (kg): 

1. Folia rolnicza biała-  .............................................................................................................  

2. Folia rolnicza czarna i czarno-biała- ....................................................................................  

3. Siatka do owijania balotów - ................................................................................................  

4. Sznurek do owijania balotów - .............................................................................................  

5. Opakowania po nawozach - ..................................................................................................  

6. Opakowania typu Big Bag - .................................................................................................  

Wyżej wymienione odpady zobowiązuję się przekazać powiązane i uporządkowane. 

3. Uwagi i informacje dodatkowe: 

         Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 

100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

         W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gołymin-Ośrodek 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 w 2021 roku.                            

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć 

pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Gołymin- Ośrodek. 

         W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. 

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do 

miejsca wskazanego przez gminę. 

 

 

……………………………………………… 
(Podpis Wnioskodawcy) 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Gołymin-Ośrodek (dalej: Gmina), 

REGON 130378090, NIP 566-18-86-687. Siedzibą Gminy jest Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, adres:                        

ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek. Telefon (23) 671-60-93, e-mail: ug@golymin-osrodek.pl 

2. Na podstawie art. 37 Rozporządzenia wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 

można poprzez e-mail: iod@goIymin-osrodek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu 
realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów 

cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie 
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub 
numer telefonu. 

4. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 3 niniejszej 

klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji. 

5. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć 

zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może 

jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Administratora celu przetwarzania danych osobowych na 

podstawie wyrażonej zgody. 

6. Zbierane i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi 

informatyczne, prawne, księgowo - finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej klauzuli. 

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

9. Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa przenoszenia danych. 
Powyższe prawa przysługują także w stosunku do danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. 
danych dzieci. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego 
przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

                                                                                 Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami  
 
 
 
 

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