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

 

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

                     (imię i nazwisko) 

 

Adres/ .......................................................... 

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

Telefon .......................................................... 

                     Gmina Korycin 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY 

MIESZKAŃCOM GMINY KORYCIN NA USUWANIE FOLII ROLNICZEJ  I INNYCH 
ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

 
 

L.p. Rodzaj odpadu Ilość (kilogramy) 

1 Folia rolnicza  

2 Siatka i sznurki do owijania balotów  

3 Opakowania po nawozach  

4 Big Bag  

Razem: 
 
 

 
 

Wnioski realizowane będą pod warunkiem pozyskania przez Gminę Korycin 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania 

mogącego być podstawą do roszczeń.  

Oświadczam, że dostarczone odpady będą oczyszczone i spakowane. 
 
 
 

……………………………. 
             (podpis) 
 
 

 



Klauzula informacyjna : 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z art. 13 i art. 14 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE. L 2016,119, s.1 oraz Dz. Urz. UE.L 2018,127, s.2)- zwanym w skrócie RODO, 

informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest  Wójt Gminy Korycin z siedzibą        

w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a,16-140 Korycin, e-mail:sekretariat@korycin.pl, 

tel.857229181; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem ww. danych 

kontaktowych administratora; 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana 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 

4) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w przedsięwzięciu 

polegającym na usuwaniu folii rolniczej oraz innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej - rozpatrzenia wniosku. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania 

”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia  wniosku. 

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) Pani/Pana* dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, (Uwaga: Organy publiczne, które 

mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie     

z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).  

7) Przysługuje Panu/Pani: prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo 

sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, do zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

stwierdzenia naruszenie Pani/Pana danych osobowych. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

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

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych  oraz zapoznanej 

z informacją o przetwarzaniu danych osobowych ) 


