……………………., dnia .................
Wnioskodawca:

.......................................................................
Adres/siedziba:

.......................................................................
Telefon:

.......................................................................
e-mail:

.......................................................................

Burmistrz Leśnicy
ul.1 Maja 9
47-150 Leśnica

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o odbiór niżej wymienionych odpadów:
Lp.

Ilość (kilogramy)

Rodzaj odpadu

1

Folia rolnicza

2

Siatka i sznurki do owijania balotów

3

Opakowania po nawozach

4

BIG BAG
Razem:

Wyżej wymienione odpady znajdują się na posesji (podać adres) …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga!
 Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji
ziemniaków i warzyw.
 Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Leśnica
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na 2020 rok.

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

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych jest Gmina Leśnica (dalej również jako „Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email um@lesnica.pl.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email iod@lesnica.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do
zawarcia i wykonywania umowy, wypełnienia przez administratora danych obowiązków wynikających
z konkretnych ustaw administracyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z tych przepisów.
Odbiorcy danych
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy lub załatwienia sprawy
administracyjnej – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych celów.

