
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE  

O DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW 

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  

W 2022r. 

 

 

 Gmina  Cewice 

            ul. W. Witosa 16 

    84-312 Cewice 

 
 

1. Wnioskodawca 
…………………………….…………………………………………………………. 

2. Dane kontaktowe: 

   Adres wnioskodawcy 

…………………………………………………...…………………………… 

   Kod pocztowy 

…………………………………………………….…………………………………… 

   Telefon 

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

   Adre e-mail: 

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

 

Rodzaj odpadu 

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym odpadzie Ilość ( kilogramy ) 

1 Folia rolnicza   

2 Siatka i sznurki do owijania balotów   

3 Opakowania po nawozach   

4 Big Bag   

Razem : 
 

Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy 

produkcji ziemniaków i warzyw.  Odpady należy dostarczyć odpowiednio zwinięte w bele 

lub rolki umożliwiające ich załadunek do kontenera oraz zabezpieczyć przez rozwianiem. 

Odpady z folii rolniczych, po nawozach i typu Big Bag muszą być opróżnione z zawartości, 

oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błot, woda, pozostałości po produktach 

rolniczych. 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna : 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 osobowych)  

(dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą przy 

ul. Wincentego Witosa 16 w Cewicach (84-312). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@cewice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe 

w imieniu Spółki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania 

Spółki oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji 

administracyjnej lub orzeczenia sądowego). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania 

wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z treścią Uchwały Rady Gminy Cewice  w sprawie przyjęcia 

regulaminu realizacji Programu usuwania folii rolniczej I  innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej i akceptuję jej treść.  

2. Zapoznałem/am się  klauzulą RODO.  

3. Oświadczam, że folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, 

woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.  

 

 

……………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

Uwagi osoby przyjmującej wniosek 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………… 

         (data i podpis) 


