………………………………………

Bartoszyce, dnia ………………………

(imię i nazwisko lub pełna nazwa)

………………………………………
………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba)

………………………………………
(telefon do kontaktu - nieobowiązkowy)

………………………………………
(adres e-mail do kontaktu - nieobowiązkowy)

Wójt Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
I. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy
Bartoszyce
1. Folie rolnicze: …………….……. kg
2. Siatki i sznurek do owijania balotów: ………………….. kg
3. Opakowania po nawozach i typu Big Bag: ….………………. kg
II. Informacje dodatkowe:
1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania.
Uzależnione jest to od otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ostatecznej ceny oferty wykonawcy. Złożenie wniosku
nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
2. Odpady rolnicze powinny zostać przygotowane do odbioru poprzez oczyszczenie z wszelkich
pozostałości masy zielonej, słomy, siana oraz gleby.
3. Odpady powinny być posegregowane na następujące frakcje:
1) folie rolnicze,
2) siatki i sznurek do owijania balotów,
3) opakowania po nawozach i typu Big Bag,
spakowane do osobnych worków typu Big Bag oraz przetransportowane we własnym zakresie
we wskazane przez Gminę Bartoszyce miejsce.
4. W przypadku rezygnacji z udziału rolnika w programie niezwłocznie należy dostarczyć
do Urzędu Gminy Bartoszyce pismo w tej sprawie.
III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Bartoszyce moich danych osobowych zawartych
we wniosku i oświadczeniu na potrzeby realizacji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zgoda obowiązuje tylko do momentu przekazania
odpadów do wyznaczonego przez Gminę Bartoszyce punktu (z wyjątkiem nr telefonu oraz adresu
email).
…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

IV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ubieganiem się
o dofinasowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jest Gmina Bartoszyce reprezentowana
przez Wójta Gminy Bartoszyce, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce.
2. Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu jest dobrowolne. Dane te będziemy
przetwarzać w celu realizacji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”.
3. Podane we wniosku dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,
tylko do momentu przekazania odpadów. W tej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje prawo
do cofnięcia zgody oraz usunięcia przekazanych danych.
4. Od momentu przystąpienia do projektu, tj. przekazania odpadów do wyznaczonego punktu
odbioru, dane będą przetwarzane w związku z realizacją zadań w interesie publicznym,
co powoduje , że prawo do wycofania zgody i usunięcia danych nie będzie miało zastosowania.
5. Podanie nr telefonu i/lub adresu email jest dobrowolne i służy do skontaktowania się
z Wnioskodawcą w sprawie niniejszego wniosku. Podanie danych kontaktowych będzie
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu usprawnienia kontaktu
w sprawie wniosku.
6. Zgodnie z przepisami ww. ustawy podane dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat,
licząc od stycznia kolejnego roku po załatwieniu Pani/Pana sprawy.
7. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego
i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane
będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, a także
Poczcie Polskiej z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu
do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody.
9. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Wójtem Gminy Bartoszyce
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:
/UGBartoszyce/SkrytkaESP.
10. Może Pani/ Pan również wznieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na nasz adres
lub poprzez pocztę elektroniczną na adres Urzędu lub mailowo iod@ugbartoszyce.pl
12. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się
na tablicy ogłoszeń w siedzibie, bezpośrednio u pracownika oraz na stronie internetowej
http://bip.gmina-bartoszyce.pl/ w zakładce RODO.

