
 
        

 ……………………., dnia ........................... 
 

A N K I E T A     I N W E N T A R Y Z A C Y J N A 
 

Miasto Dęblin, informuje, że prowadzi rozeznanie w zakresie możliwości skorzystania  

z programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej”, w związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów 

rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Miasta Dęblin. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą 

do rolników o wypełnienie poniższej ankiety i do dnia 10.12.2019 r. dostarczenie jej do Urzędu Miasta  

w Dęblinie, ul. Rynek 12/ pokój nr 108/. 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

 

L.p. Rodzaj odpadu Deklarowana ilość ( kilogramy ) 

1 
Folia rolnicza 

 

 

2 
Siatka i sznurki do owijania balotów 

 

 

3 
Opakowania po nawozach 

 

 

4 
Opakowania typu Big Bag 

 

 

Razem:  

Informujemy, że złożenie ankiety nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. 

Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Miasta Dęblin. 
 

 

……………………………. 

  (podpis) 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12. 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Projektu pt. ”Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dane osobowe 

tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody w celach 

kontaktowych.  

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

5.Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Projektu pt. ”Usuwanie folii rolniczych 

 i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości przystąpienia 

do w/w Projektu. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu. 


