
...................................... , dnia ....................... 

 

 

Wójt Gminy Garbów 

uL. Krakowskie Przedmieście 50 

21-080 Garbów 

WSTĘPNA DEKLARACJA 

o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usunięciu odpadów w postaci worków po 

nawozach, zużytej folii wykorzystywanej przy produkcji kiszonek i sianokiszonek, bigbagów 

itp. z nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Garbów 

 

1. Dane osobowe (wypełnia właściciel nieruchomości): 

a) imię i nazwisko: ....................................................................................................................... 

b) adres zamieszkania: ................................................................................................................. 

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

c) miejsce składowania odpadu:  

adres: ............................................................................................................................................ 

nr ewidencyjny działki: .......................... obręb: ...................................... 

d) telefon kontaktowy: ................................................................................................................. 

 

W budynku zarejestrowana jest działalność gospodarcza: 

 

                   tak 

                   nie 

 

Czy jest Pan/Pani płatnikiem podatku rolnego lub od działów specjalnych produkcji rolnej: 

 

                   tak 

                   nie 

 

 

2.Informacje o odpadach z produkcji rolniczej: 

 Rodzaj odpadów z produkcji rolniczej (podkreślić właściwe): 

- foliowe worki po nawozach - masa w kg - .............. 

- folia z produkcji kiszonek i sianokiszonek - masa w kg - ...... 

- folia z tuneli ogrodniczych - masa w kg - ...... 

- bigbagi - masa w kg - ....... 

- inne odpady z produkcji rolniczej - masa w kg ....... 

wymienić jakie: 

 

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



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Garbów, Krakowskie 

Przedmieście 50, 21-080 Garbów 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 

Danych, Urząd Gminy Garbów , email: iod@zeto.lublin.pl,  tel. 14 629 28 35. 

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury 

kwalifikacji do otrzymania dotacji na usunięcie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej. 

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji  ww. celu.  

V. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Urząd Gminy Garbów ma 

obowiązek archiwizacji dokumentów. 

VI. Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

VIII. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępniane Liderowi Projektu, firmie opracowującej dokumentację 

dokumentacje aplikacyjną oraz firmie odpady z produkcji rolniczej. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

IX. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,   w tym 

profilowania 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 

Po zapoznaniu się z ww. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania 

dofinansowania na zadanie polegające na usuwaniu odpadów z produkcji rolniczej   

z nieruchomości rolnych  położonych na terenie GminyGarbów. 

 

 

……………………..………..  ………………………………………………… 

Data          Podpis 


