………………………………………………
Nazwisko i imię

Gąbin, dnia…………………………

.........................................................................
adres

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

Nr zgłoszenia ........................

.........................................................................
telefon kontaktowy*

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
ANKIETA
dla osób zainteresowanych dofinansowaniem przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Posiadana ilość odpadów: [Mg] powstałe w ramach prowadzonej działalności rolniczej.
Folia rolnicza
Siatka i sznurek do owijania
balotów
Opakowania po nawozach
Opakowania typu BIG BAG

Uwagi: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................

Czytelny podpis

Ankieta będzie rozpatrywana tylko w sytuacji uruchomienia programu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej bądź pozyskania środków z innych programów umożliwiających realizację zadania.

Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
powiat płocki, województwo mazowieckie
tel. (24) 24 267 41 50

*OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Gąbin w zakresie: numer telefonu, w celu usprawnienia kontaktu i komunikacji pomiędzy
organem rozpatrującym ankietę a mieszkańcem w celu prowadzenia spraw dotyczących usuwania i
unieszkodliwiania foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i
Gminy Gąbin.
……………………..……….
podpis
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z
siedzibą w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: listownie
na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres
/umiggabin/skrytka, poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl, telefonicznie: 24 267 41 50.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@gabin.pl, telefonicznie:
24 267 41 70 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe zawarte w ankiecie o przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej przetwarzane będą jako inwentaryzacja odpadów do unieszkodliwienia na potrzeby naboru wniosków o
dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa) i e
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi) rozporządzenia RODO, w związku z ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dane nieobowiązkowe (tj. nr telefonu) są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) wyłącznie w celu sprawnej komunikacji z Panią/Panem w zakresie realizacji
ankiety.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą: Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock; podmioty, z
którymi Administrator zawrze umowę w celu realizacji programu; podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska,
kurierzy itp.) podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, itp.) oraz podmioty
wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie
techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż czas określony
przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga formy pisemnej.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości realizacji ankiety.
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych

Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
powiat płocki, województwo mazowieckie
tel. (24) 24 267 41 50

