
Deklaracja ilości odpadów z folii rolniczych i innych 

      Deklaruję dostarczenie do PSZOK w Koluszkach  ul.  Reymonta  …….………………. 

kilogramów odpadów z: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach oraz typu Big Bag, w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Odpady dostarczone będą w terminie wskazanym przez Gminę 

Koluszki  

po otrzymaniu dofinansowania z NFOŚiGW. 

  

Imię i  nazwisko:  

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

Adres nieruchomości, z której dostarczone będą odpady: ……………………………………………………… 

 Telefon kontaktowy: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Koluszki, dn. ………………………     Podpis: ……………………………………………….. 

  



OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku 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, s. 1) (dalej: „RODO”), przyjmuję do 
wiadomości, że:  
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę 
Koluszki z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, kod pocztowy: 95-040 Koluszki. Kontakt z 
Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za pośrednictwem 
poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl. 
2. Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, którym jest Robert Radko. Kontakt z Inspektorem 
Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@odosc.pl.   
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach pozyskania informacji o zapotrzebowaniu na 
dotacje , w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).  
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, – innym podmiotom, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Koluszki przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Koluszki.  
5. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  
6. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez 
ADO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo 
do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo 
do ograniczania przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; 
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do niepodlegania decyzji 
polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9.Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 
projektu, o którym mowa w pkt. 3.   

 

Koluszki, dn. ………………………   Imię i  nazwisko:  ………………………………………………………….. 

Podpis: ……………………………………………….. 

 


