
 
 
                                                                       ............................., dnia .......................... 
                                                                            (miejscowość) 
 
 

FORMULARZ INFORMACYJNY 
 
1.Imię i nazwisko/Nazwa firmy:  
 
........................................................................................................................................ 
 
2. Adres zamieszkania/siedziby(nazwa miejscowości, kod pocztowy, nr domu):  
 
........................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Telefon: .........................................  
 
4. Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów z prowadzonej działalności rolniczej 
znajdujących się na nieruchomości:  
 

L.p. Rodzaj wyrobów Ilość w kg 
 

1.  Folia rolnicza czarna 
 

 

2.  Folia rolnicza biała 
 

 

3.  Siatka do owijania balotów 
 

 

4.  Sznurek do owijania balotów 
 

 

5. Opakowania po nawozach 
 

 

6.  Big Bag 
 

 

 RAZEM 
 

 

 
Ww. odpady będą odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest 
ich ilość) i przygotowane do odbioru we wskazanym terminie. Jeżeli odbiór odpadów 
nie będzie możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, zobowiązuję się 
dostarczyć je we wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą 
oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.  
Zadeklarowana ilość odpadów z prowadzonej działalności rolniczej zostanie 
odebrana tylko w przypadku otrzymania przez Gminę Łuków dofinansowania z 
NFOŚiGW.   
Osoby zainteresowane proszone są przekazanie wypełnionego formularza do 
Urzędu Gminy Łuków do dnia 28.10.2019 roku.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łuków (dalej: 

„ADMINISTRATOR” lub „ADO”), z siedzibą: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. Z 

Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 

na adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iod@lukow.ug.gov.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

(zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej) 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), ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wzięcia udziału w zadaniu 

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

5. W związku z przetwarzaniem odbiorcami danych osobowych mogą być inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają 

dane osobowe. Dane mogą być przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w 

którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń 

związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia do udziału w zadaniu 

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

  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacji dot. przetwarzania danych 
osobowych przez Gminę Łuków i wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich 
danych osobowych podanych w formularzu informacyjnym. 
  

  

………………………………………      ……………………………………  
 /data/               /podpis/ 

mailto:iod@lukow.ug.gov.pl

