
 

GMINA CZERSK 
 

 

 
 

            ……………………, data ……………… 

 
 
 

Burmistrz Czerska 

ul. Kościuszki 27 

89-650 Czersk 

 
 

Oświadczenie o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej 
(folii rolniczej, sznurka, opakowaniach typu Big Bag) 

 

1. 
 

Imię i nazwisko 
 

 

2. 

 
Adres 

korespondencyjny 
 

 

3. 
Adres gospodarstwa 

rolnego 
 

4. Telefon kontaktowy 
 
 

 
 

Szacowane ilości odpadów, wytworzone do dnia 31.07.2020 r.: 

Rodzaj odpadu Ilość  

1. 
 

Folia rolnicza 
 

kg 
 

2. 
 

Siatka i sznurki do owijania balotów 
 

kg 
 

3. 
 

Big Bag (w tym worki po nawozach) 
 

kg 
 

Razem:  

 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych, dla składających oświadczenie o posiadanych odpadach pochodzących 
z działalności rolniczej. 

 
 
 

 
     ………………………............................................. 
       data i podpis 

 

 



 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA 
SKŁADAJĄCYCH  OŚWIADCZENIE O  POSIADANYCH ODPADACH POCHODZĄCYCH  

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ   
 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów 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 - 

Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Administrator Danych zapewnia określone w tych 

przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 

i 2 ww. Rozporządzenia informuję Państwa, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w oświadczeniu o posiadanych 

odpadach pochodzących z działalności rolniczej jest Burmistrz Czerska wykonujący prawem 

określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w 

Czersku. Dane kontaktowe: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, e-mail: 

urzad_miejski@czersk.pl, tel. (52) 395 48 60, fax: (52) 395 48 11.    

2) Cele przetwarzania danych osobowych związane są z przeprowadzeniem postępowania 

związanego ze złożeniem wniosku o dofinasowanie przedsięwzięcia ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Administrator Danych 

deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe 

na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

3) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 2. 

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

5) Każdemu z Państwa przysługują prawa: 

a) dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) danych, 

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

d) do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO), 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

6) Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi 

właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe 

przez okres wskazany w tych przepisach. 

7) Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych 

umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

8) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować 

można się: 

• telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60   

• drogą elektroniczną: iod@czersk.pl   lub   urzad_miejski@czersk.pl 

• osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki 27. 
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