
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Urząd Gminy Sośno z siedzibą przy ul. Nowa 1 w Sośnie (kod pocztowy: 89-412), 

tel.: 52 389 01 33, adres e-mail: iod@sosno.pl 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. 

……………………………………………………   .………………………………. 

(Miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Urząd Gminy Sośno z siedzibą przy ul. Nowa 1, w Sośnie (kod pocztowy: 89-412), 

tel.: 52 389 01 33, adres e-mail: iod@sosno.pl 

2. Celem zbierania danych jest analiza potrzeb rolników w zakresie utylizacji folii rolcznej w ramach 

programu NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia danych w analizie potrzeb. 

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pani/Pana dane nie będą uwzględnione 

w analizie. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu 

maszynowemu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami o archiwizacji 

w administracji publicznej. 

 

 

 

  



DEKLARACJA 

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW  

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  

  

 

A. MIEJSCE PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno 

B. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

□ Właściciel 

 

□ Współwłaściciel □ Najemca, dzierżawca 

Imię i Nazwisko 

Nr telefonu 

 

Adres e-mail 

C. ADRES GOSPODARSTWA ROLNEGO  

Gmina Powiat Województwo  

 

Miejscowość  

 

Kod pocztowy, Poczta  

Ulica  

 

Nr domu  

D. INFORMACJA O ILOŚCI FOLII ROLNICZYCH ZALEGAJĄCYCH W GOSPODARSTWIE 

ROLNYM  

 
Ilość posiadana Szacunkowa roczna 

produkcja 

folia rolnicza biała 

 

                                                

kg  

                                                

kg  

folia rolnicza czarna 

 

                                                

kg  

                                                

kg  

siatki i sznurki do owijania balotów 

 

                                                

kg  

                                                

kg  

opakowania po nawozach, w tym także typu „big bag” 

 

                                                

kg  

                                                

kg  

Oświadczam, że na terenie gospodarstwa wskazanego w części C niniejszej deklaracji odpady będą 

przechowywane pod dachem. Folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, 

woda czy zmarzlina. 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą  
 

 

 

…………………………………………..                                                       ……………………………………….. 

             (miejscowość, data)                                                                                            (czytelny podpis) 
 


