
 
 
 
 
 

Burmistrz Pogorzeli 
 

Formularz zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Pogorzela 

 
1. Dane wnioskodawcy   

Imię i nazwisko 
 
 

Adres 
zamieszkania  
Nr telefonu 

 
 
 

2. Zadeklarowane do usuwania folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej 
   

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (kg) 
1 Folia rolnicza biała od balotów  

   

2 
Folia rolnicza czarna,czarno-biała, czarno-zielona 
tunelowa, popieczarkowa, po truskawkach, agrowłóknina  

   
3 Siatka do owijania balotów  

   
4 Sznurek do owijania balotów  

   
5 Opakowania po nawozach  

   
6 Worki Big Bag  

   
 
 

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych  
–Gmina Pogorzela, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania,  
nr telefonu w celu: usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
i pozyskania przez Gminę Pogorzela dofinansowania na usunięcie przedmiotowych wyrobów, zgodnie 
z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 
 
 
 

……………………………………... 

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

 
Miejscowość, data 

 
Czytelny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Pogorzela, w imieniu której działa 
Burmistrz Pogorzeli z siedzibą ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela. 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS. Dane osobowe mogą zostać na podstawie 
umów powierzenia przetwarzania danych przekazane zaufanym podmiotom, którzy 
w imieniu administratora będą realizowali zadania np. programy profilaktyczne, usługi 
opiekuńcze, obsługa prawna, obsługa informatyczna. 
 
Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem można kontaktować się listownie na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. 
Rynek 1, 63-860 Pogorzela, e-mailem: iod@pogorzela.pl lub telefonicznie 65 573 46 20. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli są przetwarzane z zachowaniem zasad 
przetwarzania, zgodnie z prawem jedynie w przypadku wystąpienia jednej z 
dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do tej 
podstawy prawnej, a w szczególności gdy: 

a. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

c. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy, 

d. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku 
prawnego administratora danych wynikającego z przepisów prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, 
wycofania wyrażonej wcześniej zgody i wniesienia skargi. Prawa te można realizować 
poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne jednak niezbędne do realizacji obowiązków prawnych administratora. 

 
 
 
 
 

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą 
 
 
 

……………………………………... 

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

 
Miejscowość, data 

 
Czytelny podpis 
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