
  

 

 

 

  

 
 
 

 
Burmistrz Siedliszcza 

Ul. Szpitalna 15A  
                                                              22-130 Siedliszcze  

  

Zgłoszenie  
  

Przewidywana ilość odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag do przekazania po otrzymaniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, z wyszczególnieniem:  

  

Rodzaj Odpadów  Przewidywana ilość przekazania ( w kg )  

folia rolnicza    

Sznurki rolnicze   

Siatka do owijania balotów  

Worki po nawozach  

opakowania typu Big Bag    

RAZEM    

  

Zobowiązuję się do dostarczenia na własny koszt w/w odpadów z rolnictwa  
w wyznaczonym przez Gminę terminie i miejscu. Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone, winny być 

posegregowane na poszczególne frakcje: folia rolnicza przezroczysta, folia rolnicza czarna, folia rolnicza zielona, folia 
rolnicza biała, siatka i sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag.  

W przypadku przyznania dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej zobowiązuję się do złożenia aktualnej informacji o otrzymanej pomocy de minimis za bieżący 

rok podatkowy oraz 2 lata poprzedzające. Realizacja zadania będzie możliwa w przypadku Rolnika, dla którego 

udzielona pomoc de minimis w w/w trzyletnim okresie nie przekroczyła 20 000 EUR!  

  

 

Data______________    Czytelny podpis Rolnika__________________ 

 

Imię i Nazwisko  …………………………………………….  

Pesel                    …………………………………………….  

Adres     …………………………………………….  

Tel. kontaktowy  …………………………………………….  



  

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze 
reprezentowany przez Burmistrza , 

2. Kontakt z Panią Beatą Woroszyło - Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi; 

• w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: 

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ; 

• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. 
podmioty przetwarzające). 

5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie 
przez okres wskazany w przepisach prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy 
w Urzędzie Miasta Siedliszcze . Przy czym podanie danych jest: 

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


