
...…………..………………., dnia ……………………….

Wniosek 

o udział w   pilotażowym   programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

pochodzących z     działalności rolniczej”.

Zadanie  będzie  realizowane  w  przypadku  otrzymania  przez  Gminę  Bychawa  dotacji  na
usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres siedziby 
gospodarstwa rolnego
Nr telefonu 
kontaktowego:

2.  Szacunkowa  masa  i  rodzaj  wyrobów  znajdujących  się  na  nieruchomości,  pochodzących
z działalności rolniczej (kg):
Lp. Rodzaj wyrobów Masa (kg)
1. Folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza
2 Folia po balotach sianokiszonek
3. Siatka do owijania balotów
3. Sznurek do owijania balotów
4. Opakowania po nawozach
5. Opakowania typu Big Bag

RAZEM

W/w  odpady  będą  odpowiednio  spakowane,  oznaczone  (skąd  pochodzą  i  jaka  jest  ich  masa)
i przygotowane do odbioru w miejsce wskazane przez Gminę. Odpady przygotowane do oddania
będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.

                                                                                       …………………………………
                                                                                     (data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Uzyskana informacja potraktowana będzie jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb naboru
wniosków o dofinansowanie,  w ramach programu priorytetowego:  „Usuwanie folii  rolniczych i
innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie.

Zadeklarowana  masa  odpadów  z  prowadzonej  działalności  rolniczej  zostanie  odebrana  tylko
w przypadku otrzymania przez Gminę Bychawa dofinansowania z NFOŚiGW.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wypełnionego wniosku do Urzędu Miejskiego
w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 29.11.2019 r.



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z ART. 13 RODO

W  związku  z  realizacją  wymogów  art.  13  ust.  1  i  2   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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Bychawie jest:
Burmistrz Bychawy, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.  tel. 81 566 00 04  adres email:um@bychawa.pl 
2. Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych
w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Bychawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się  Pani/Pan  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  za  pomocą  adresu
iod@bychawa.pl lub na adres ul. Partyzantów 1,   23-100 Bychawa.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw związanych z realizacją
pilotażowego  programu:  „Usuwanie  folii  rolniczych  i  innych  odpadów  pochodzących
z     działalności rolniczej”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączenia podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prwa oraz podmioty,  które na podstawie zawartych
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. 
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit.
c)  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 (RODO). 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora
danych osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
8. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
określonych w pkt 3
9. Ma Pani/Pan prawo do :
-dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,
-sprostowania swoich danych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
10. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w  Urzędzie
Miejskim  w Bychawie  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałem/am się z w/w klauzulą………………………….................
(data i podpsi)

mailto:iod@bychawa.pl

