
Tuszyn, dnia……………….

……………………………………………………….

Imię i nazwisko prowadzącego gospodarstwo rolne

……………………………………………………….

Adres gospodarstwa rolnego

……………………………………………………….

………………………………………………………..

Adres zamieszkania

………………………………………………………..

Nr telefonu

Urząd Miasta

w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

Ankieta dotycząca odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej na
terenie  gminy  Tuszyn  w  związku  z  planowanym  udziałem  Gminy  Tuszyn  w  programie:
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Prosimy  o  złożenie  wypełnionej  ankiety  w  terminie  do  21.03.2023r.  do  Urzędu  Miasta  
w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa lub
wysłanie na adres  mailowy  dpieluzek@tuszyn.info.pl.

Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do
unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi w 2023 roku:

Lp. Rodzaj odpadów Ilość  [Mg]

1. Folia rolnicza

2. Siatka do owijania balotów

3. Sznurek do owijania balotów

4. Opakowania po nawozach

5. Opakowania typu Big-Bag

Razem:



- 2 -

Uwaga: złożenie  ankiety  nie  jest  równoznaczne  z  przyznaniem dofinansowania  na  pokrycie
kosztów usuwania  folii  rolniczych  i  innych odpadów pochodzących  z  działalności  rolniczej.
Dane z ankiety są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę
Tuszyn  dotacji  z  Narodowego  funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
w Warszawie.

W przypadku nieotrzymania dotacji  zadanie nie będzie realizowane.  W momencie uzyskania
dofinansowania  Wnioskodawcy,  którzy  złożyli  ankiety  zostaną  poinformowani  o  kolejnych
krokach  realizacji  niniejszego  programu  .  W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  programie
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia niezwłocznie pisemnego oświadczenia w Urzędzie
Miasta w Tuszynie o rezygnacji z udziału w programie. 

Szczegółowych informacji odnośnie realizacji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów  pochodzących  z działalności  rolniczej”  udziela  Referat  Gospodarki  Przestrzennej
Geodezji i Rolnictwa tel. 42 232 13 83 w. 56

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych,
Burmistrza Miasta Tuszyna z siedzibą w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, na potrzeby realizacji
projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ,
w  celu  uzyskania  informacji  o  ilości  odpadów  pochodzących  z  działalności  rolniczej
prowadzonej na terenie Gminy Tuszyn.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i     sposobach  

przetwarzania  danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich

poprawiania.

    ………………………………………………

(podpis prowadzącego  gospodarstwa  rolnego)



 Niniejszą informację przekazujemy w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator Danych 
Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna, z siedzibą w 

Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4. Z administratorem możesz skontaktować się: 

-  telefonicznie + 48 (42) 614-34-26 wew. 28

- droga mailową: tuszyn@tuszyn.info.pl;

- listownie na adres Administratora.

Inspektor Ochrony Danych 
(IOD)

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),
który  nadzoruje  sferę  przetwarzania  danych  osobowych.  W  sprawach  związanych  z  ochroną
swoich danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w
następujący sposób:

- telefonicznie +48 42 614-34-26 wew. 28;

- drogą mailową: iod@tuszyn.info.pl;

- listownie na adres Administratora.

Cele przetwarzania  danych 
osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu pn „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Podstawa prawna 
przetwarzania  danych 
osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z art.400a ust. 1 pkt. 8 oraz art.403 ust. 2, 4 
i 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze 
zm.)

Okresy przechowywania  
danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy.

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do 
ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, 
wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzani, podmioty zewnętrzne 
realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie, w szczególności firmy świadczące usługi 
utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

Prawa związane
z przetwarzaniem danych 
osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 żądania ich sprostowania,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne 
prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem bądź Inspektorem Ochrony 
Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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