INWENTARYZACJA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA
DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG NA
TERENIE GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Dane właściciela gospodarstwa rolnego
Imię i nazwisko
lub nazwa
firmy
Adres
zamieszkania

Telefon
kontaktowy

Wykaz odpadów rolniczych
Rodzaj odpadu
1 Folia rolnicza
2 Siatka do owijania balotów
3 Sznurek do owijania balotów
4 Worki po nawozach
5 Worki typu Big Bag

Data wypełnienia
formularza
Czytelny podpis

Ilość odpadu przeznaczona do
unieszkodliwienia lub poddania
odzyskowi (w kilogramach)

KLAUZULA INFORMACYJNA
INWENTARYZACJA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO
OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG NA
TERENIE GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 697 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 takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95 /46 / W- ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
Mogą się państwo z nim kontaktować w następujący sposób :
listownie na adres siedziby: UMiG Radzyń Chełmiński Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87- 220 Radzyń Chełmiński, e - mailowo burmistrz@radzynchelminski.eu lub telefonicznie
566886010 wew.150.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany Inspektor
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając e – mail na adres:
kryzys@radzynchelminski.eu.
3 Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu
wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji
administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
4) Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi np.: sądy, organa ścigania, podatkowe oraz
inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę
prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na
zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może
nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, następnie zostaną usunięte.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, mogą je Państwo sprostować,
gdy zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do do
przenoszenia danych - w przypadkach przewidzianych prawem.
7) Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa, na podstawie której działa administrator.
8) Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

