
Wniosek 

o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego  

,,Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’ 

 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania 

 

 

Nr telefonu 

 

 

 

Posiadam odpady z rodzaju, które zamierzam przeznaczyć do odbioru i utylizacji: 

Folia rolnicza biała (kg)  

Folia rolnicza czarna (kg)  

Siatka do owijania balotów (kg)  

Sznurek (kg)  

Opakowania po nawozach (kg)  

Big-Bag (kg)  

 

UWAGA: 

1) W przypadku otrzymania dofinansowania odpady przygotowane do odbioru muszą być bez zanieczyszczeń, 

spakowane w sposób umożliwiający ich zważenie i załadunek. 

2) Złożenie wniosku przez rolników nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji jak również nie gwarantuje odbioru 

wszystkich wskazanych w nim odpadów. 

3) W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuje się niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do 

Urzędu Gminy w Sobkowie. 

 

 

        ………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Klauzula informacyjna   

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 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 

zwanym dalej „RODO" i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Sobków (dalej: my). Mamy siedzibę w Sobkowie, ul. Plac 

Wolności 12; 28-305 Sobków. Możesz z nami się skontaktować telefonicznie: 41 387 10 37 lub mailowo: sekretariat@sobkow.pl.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Twoich 

danych i możesz się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 66 55 86 173 za pomocą poczty elektronicznej – 

email: biuro@ochrona-danych.net 

 

Szczegółowe  informacje  o  prawach  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych osobowych w tej sprawie znajdują się na 

stronie internetowej administratora: http://www.sobkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=304&bsc=N1 

 

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO tj. dobrowolnego wyrażenia zgody-wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych                    

w zakresie numeru telefonu. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu poinformowania  telefonicznego                                      

o  czynnościach  w przedmiotowej sprawie. 

 

 TAK, wyrażam zgodę                      NIE 

        ………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
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