
Deklaracja dla rolników z gminy Legnickie Pole dotycząca programu 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej” w roku 2021 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Miejsce składowania odpadów: …………………………………………………………………………………………….. 

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

Deklarowana ilość i rodzaj odpadów: 

Odpad Ilość podana w [kg] 

Folia rolnicza  

Siatka do owijania balotów  

Sznurek  

Opakowania po nawozach  

Big Bag  

 

 

…………………………………………………………………….. 

(Podpis osoby składającej deklarację) 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
DLA OSÓB CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH 

ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” W ROKU 2021 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Legnickim Polu  
w zakresie: Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wzięcia udziału  
w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

w roku 2021 
 
 
 

…….……………………………………………. 
   Data i czytelny podpis 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole (59-241 
Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1), zwany dalej Administratorem.  

2. W Urzędzie Gminy Legnickie Pole został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
 z którym można skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl;  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  
Art. 6. Ust 1. lit. a RODO w celu realizacji akcji związanej z kastracją i sterylizacją zwierząt.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania,  
w zakresie i w celach, ujętych w zgodzie.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych;  

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych prawo do przenoszenia 
danych; 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny.  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:iod@centrumbip.pl

