
…………………., dnia ……………… 
(miejscowość, data) 

                     
Wójt Gminy Irządze 

 
WNIOSEK  

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

 
 

1. Dane osobowe Wnioskodawcy: 

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

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

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

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

odzysku lub unieszkodliwienia (kg): 
 

Folia rolnicza    ..……………… 

Siatka do owijania balotów   ………………. 

Sznurek do owijania balotów  ………………. 

Opakowania po nawozach  ………………. 

Opakowania typu Big Bag  ………………. 

 
Oświadczam,  że zapoznałem się z  Regulaminem naboru wniosków o udział w programie priorytetowym 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, realizowanym z dotacji 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz że mam  świadomość, iż  
złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% kosztów transportu oraz odzysku lub 
unieszkodliwiania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.    
W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się  niezwłocznie złożyć Wójtowi Gminy Irządze 
oświadczenie o rezygnacji.   
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd 
Gminy Irządze  moich danych osobowych, w związku realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

       
 

………………………………… 

              podpis wnioskodawcy 

 



 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Irządze (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Irządze nr 124, 42-446 Irządze.  Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Irządze nr 124, 42-446 Irządze lub 

drogą e-mailową pod adresem: urzad@irzadze.pl 

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

adresem mailowym: kmacherzynska.iod@gmail.com 

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z  realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej”. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym 

oraz organom kontrolnym , nadzorczym i audytowym. 

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania , ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt.3, po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 

 

                                             

                                    ………………………… 

                        podpis wnioskodawcy 

 

 


