
WNIOSEK – DEKLARACJA
dot. udziału w programie, polegającym na usuwaniu folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka

do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag

1. Dane osobowe Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania/Adres składowania odpadów: …………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:…………………………………………...………………………………………………..

2. Ilość i rodzaj odpadków pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia:

Folia rolnicza: ………………………………………………………………………………………………...kg

Siatka do owijania balotów: ………………………………………………………………………………….kg

Sznurek do owijania balotów: …………………………………………………………………………..……kg

Opakowania po nawozach: ……………………………………………………………………………..……kg

Opakowania typu Big Bag: …………………………………………………………………………………..kg

W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć w Urzędzie

Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, oświadczenie o rezygnacji.

3. Oświadczam, że mam świadomość, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest  równoznaczne z

przyznaniem dofinansowania uniemożliwiającego realizację przedsięwzięcia.

UWAGA:  odpady  przeznaczone  do  odbioru  należy  składować  zwinięte  w  bele  lub  rolki

umożliwiające ich zważenie i załadunek.

………………………………………...

(Data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

ZGODA

Wyrażam/nie wyrażam zgody na wykorzystanie przez Wójta Gminy Rudna z siedzibą w Urzędzie Gminy

Rudna, 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15 numeru telefonu w celach kontaktowych związanych ze złożonym

wnioskiem. Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na odwrocie wniosku / deklaracji.

…………………………………………

(Data i czytelny podpis Wnioskodawcy)



Informacja o przetwarzaniu danych

1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy w Rudnej, z siedzibą przy ul. Pl. Zwycięstwa 15, 
59-305 Rudna.

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontak-
tować  się  pod adresem: iod@rudna.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna
 Realizacja programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działal-

ności rolniczej” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
 art. 217  i 64 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), 
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2022 r. poz. 2556 

ze zm.)
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

• Kontakt na podany numer telefonu w przypadku jego podania w celu ułatwienia kontaktu w 
związku z złożoną deklaracją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarza-
nie danych

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem PREZESA 
RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-
wych przez okres 5 lat.

5. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zło-

żenia wniosku - deklaracji, podanie numeru telefonu jest dobrowolne. 
8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie (numer 

telefonu) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


