
 
 Załącznik do wniosku  

o udział w programie "Usuwanie folii  

rolniczych i innych odpadów  

pochodzących z działalności rolniczej"  

 

Klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych w programie "Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej" 
 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).  

Informujemy Państwa, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Czernikowo reprezentowana przez Wójta, z siedzibą: 
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, telefon: 54/287-50-01. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (IOD) e-mailem: info@czernikowo.pl lub pisemnie - na adres siedziby Administratora, podany w punkcie   

3. Państwa dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w przedsięwzięciu polegającym na usuwaniu 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej - rozpatrzenia wniosku.  

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  
-  art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, a także ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  
-  art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych – zgoda dotyczy podania numeru telefonu w celu ewentualnego ułatwienia kontaktu z Państwem.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących 
archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi: IT (czynności polegające na obsłudze systemów informatycznych lub 
udostępnianie Administratorowi narzędzi informatycznych), pocztowe, bank.  

7. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych (organem właściwym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy numeru telefonu). Zgodę 
można wycofać w każdym czasie, zwracając się z wnioskiem do Administratora.  

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

10. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania pn.”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia 
Państwa wniosku.  
 

 

 

............................................................. 
                                                                                                             (podpis posiadacza odpadu) 

 


