
 

 

         

 

       WÓJT GMINY CIEPIELÓW 

 

 

 

  

WNIOSEK 

 na odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalności rolniczej 

 

1. Dane wnioskodwcy: 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon  

PESEL lub NIP  

 

 

2.Rodzaj i ilość posiadanych odpadów: 

 

Rodzaj odpadu Ilość (kg) 

Folia rolnicza biała  

Folia rolnicza czarna, czarno-biała  

Siatka do owijania balotów  

Sznurek do owijania balotów  

Opakowania po nawozaach  

Opakowania typu Big Bag  

Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków i warzyw. 

 

 

 

 

Ponadto, jestem świadomy/-a, iż odbiór ww. odpadów stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. 
 

 

 

 

 

Ciepielów, dn. ..............................    ................................................................. 

                 czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

W celu realizacji postanowień 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 Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ciepielów reprezentowana przez Wójta 

Gminy Ciepielów (ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel. 48-37-88-080, email: 

gmina@ciepielow.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-

mail: ewidencja@ciepielow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 10 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny 

paliwa stałego. 

4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia wniosku. 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz 

przez okres wymagany kategorią archiwalną B – 5. 

6) Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do 

przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcami danych będą 

w szczególności administratorzy sieci informatycznych i systemów komputerowych. 

7) Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania danych osobowych. 

9) W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

        ................................................................. 

                 data i podpis 

 

 

 

 


