
                                                                                                                                                                                
  

                                                                         Rzgów, dnia 16.01.2023 r.   

 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Rzgów do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą 

utylizowane na terenie Gminy  Rzgów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej 

ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Rzgów  ul. Konińska 8 , 62-586 Rzgów pokój nr.6  lub wysłanie drogą 

elektroniczną na adres: gok@gminarzgow.pl do dnia 03.02.2023 r.  

Uwaga! W przypadku otrzymania dofinansowania, odpady będą odbierane tylko  

od rolników, którzy złożyli ankietę oraz w takich ilościach, jakie zostały wskazane   

w ankiecie.  

1. Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Adres zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, numer domu) 

 

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

 

3. Nr telefonu……………………………………………………………………………………………........ 

 

Deklarowana ilość odpadów w kg 

Lp. Rodzaj odpadów rolniczych Szacunkowa ilość w kg 

1. Folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza  

2. Folia po balotach sianokiszonek  

3. Siatki do owijania balotów  

4. Worki po nawozach  

5. Sznurki rolnicze  

6. Opakowania typu BIG-BAG  

Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy w Rzgowie  63 241 90 18  wew. 44 

(Proszę podpisać klauzulę informacyjną) 

 

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

                                                                                                                        (podpis) 

mailto:ug@gminarzgow.pl


                                                                                                                                                                                
  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 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 – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w związku z faktem iż jest 

Pani/Pan stroną postępowania administracyjnego wszczętego na Pani/Pana wniosek niniejszym przekazuje 

się następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Rzgów (dalej: Urząd) reprezentowany 

przez Wójta, z siedzibą w Rzgowie, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, dane kontaktowe: numer telefonu: 

63 241 90 18, adres email: sekretariat@gminarzgow.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

wyznaczonym przez Urząd, dane kontaktowe: tel.531 641 425 , adres email: abi@osdidk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) 

oraz w art. 9 ust. 2 lit. b) g) i h)  dla danych szczególnych kategorii w celu obsługi usuwania folii rolniczych 

i innych odpadów z działalności rolniczej z terenu gminy Rzgów zgodnie z regulaminem programu 

”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonym przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych i administracji, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z 

którymi Urząd zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów 

informatycznych). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej 

celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 10 lat dla celów określonych w pkt. 3 lit. 

k),q), bezterminowo dla celów lit. d),e),f),h),t),oraz 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji 

dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz 

akt. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu,  

z zastrzeżeniem przepisów RODO:  

− prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

− prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

− prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  

− prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 

lit. a) – w). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia 

określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 

ustawami. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała: 

     

     Rzgów:  …………..…………………              …………………………………… 

   (Data)             (Podpis) 

mailto:abi@osdidk.pl

