
ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

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

 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

 

TELEFON  

 

 

DEKLAROWANA ILOŚĆ ODADÓW W KG: 

 

Rodzaj odpadów rolniczych: Ilość w kg 

Folia rolnicza czarna, tunelowa, ogrodnicza  

Folia rolnicza po balotach sianokiszonek  

Siatki do owijania balotów  

Sznurek do owijania balotów  

Opakowania po nawozach  

Opakowania typu BIG-BAG  

 

UWAGA: 

Wszystkie wymienione odpady muszą być oczyszczone i posegregowane wg. rodzaju 

W przypadku otrzymania przez Gminę Łubowo dofinansowania zbiórka odpadów będzie 

bezpłatna w wyznaczonym punkcie na terenie Gminy Łubowo. 

Planowany termin zbiórki to II kwartał 2020r. 

Odpady będą zbierane od tych rolników , którzy terminowo złożą  ankietę oraz w takich 

ilościach jakie zostaną wskazane  w niniejszej ankiecie. 

Ankietę należy złożyć  w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa do dnia 8 listopada 2019r. 



Klauzula informacyjna: 

 Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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.U.UE.L.2016.119.1), 

dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że :  

1. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzana w celu realizacji programu priorytetowego : 

„Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi , usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łubowo, Łubowo 1, 62- 260 Łubowo, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Łubowo 

3. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@elta.gniezno.pl  

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane , będą przetwarzane w 

celach archiwalnych do 2026r. 

5. Pani/ Pana dane osobowe udostępnione będą Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w celach kontrolnych realizacji programu priorytetowego : „Racjonalne 

gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi , usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” 

6. Ma Pani/Pan prawo do odstępu do treści swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Administratora , inspektora ochrony 

danych osobowych lub organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pani /Pan , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 7. Podane przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest 

obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować wezwaniem do usunięcie braków lub 

pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

 

 

Administrator danych osobowych 

 


