
INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW 

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  

 

  

  

1. Imię i nazwisko rolnika ……………………………………………………………….……  

2. Adres gospodarstwa rolnego lub siedziby gospodarstwa rolnego położonego na terenie  

gminy Siemkowice………………………………………………………………………...........  

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

3. Numer gospodarstwa rolnego ……………………………………………………………...  

4. Ilość posiadanego odpadu:  

- folii rolniczej białej ………………….……… [kg] lub/i czarnej …………..……………[kg]  

- siatki do owijania balotów ………………….[kg]   

- sznurka do owijania balotów ………….…... [kg]  

- opakowań po nawozach …………………….[kg]  

- Big Bag ………………………………..……[kg]  

5. Numer telefonu (nieobowiązkowo) …………………………………………….  

  

  

…………………..…………………….  

Data i podpis rolnika  

 

 

 

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Siemkowice Adres: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt: tel. (43) 841-72-69, e-
mail: ug.siemkowice@post.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczej i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dzięki uzyskanym informacją z ankiet, Gmina Siemkowice złoży wniosek o uzyskanie 

dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na utylizacje odpadów. Podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych będzie uzyskana przez Panią/Pana zgoda poprzez akt złożenia ankiety zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A  ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. Wójt Gminy przetwarza Pani/Pana dane również w związku z wykonywaniem zadań́ realizowanych w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. E  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pani/Pana 
dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Okres przechowywania  danych osobowych to maksymalnie 12 miesięcy. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne., Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych 

danych, w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku, gdy 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 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. Przysługuje Pani/Panu również prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się 

Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez email inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  


