
 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

 

 

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Gogolin do programu : ”Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą 

unieszkodliwiane na terenie Gminy Gogolin.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie 

poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Gogolinie lub do sołtysa, w terminie 

do 8 listopada 2019 r. 

Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była 
wypełniona rzetelnie (w trakcie zbiórki nie będą przyjmowane odpady w ilości przewyższającej zadeklarowaną  
w ankiecie). Planowany termin zbiórki to I lub II kwartał 2020 roku. 
O formie i terminie zbiórki będziemy informować w późniejszym terminie. 
Telefon kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Gogolinie – 77 40 76 840 

 

Imię i nazwisko  
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Nr telefonu 
 

 

 

Deklarowana Ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia: 

Rodzaj odpadów rolniczych Szacunkowa ilość w kg 

Folia rolnicza   

Siatka do owijania balotów  
 

Worki po nawozach  
 

Sznurki rolnicze  

Opakowania typu BIG BAG  

 

 
Podpis wymagany na odwrocie 

Potwierdzenie przyjęcia ankiety przez Urząd Gminy 

 

 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO1, informujemy iż: 
ADMINISTRATOR DANYCH  
Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Gogolinie. 
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 
- Listownie na adres: Urząd Miejski w Gogolinie 
- Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną ePUAP Urzędu Miejskiego w Gogolinie  
- Telefonicznie pod numerem: (77) 40 676 800  
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem urzad@gogolin.pl 
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  w celu dokumentowania czynności wykonywanych na podstawie przepisów prawnych oraz później 
w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej i innym podmiotom 
zgodnie z przywołaną Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty 
realizujące wsparcie  techniczne lub organizacyjne dla Urzędu Miejskiego w Gogolinie na podstawie zawartych umów. 
ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH  
Urząd Miejski pozyskuje dane z ogólnodostępnych źródeł (w szczególności bazy CEIDG), od innych organów administracji publicznej, innych 
podmiotów, lub od innych stron i uczestników postępowania. Zakres danych obejmuje w szczególności imię, nazwisko oraz adres zamieszkania 
(jeśli jest tożsamy z adresem prowadzenia działalności). 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA). 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE NIE DOTYCZĄ  
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 
b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;  
c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania 

władzy publicznej; 
d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO. 

PRAWO DO SKARGI 
W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
 
 
 
         ………………………………………………………………….. 
              Podpis wnioskodawcy 

                                                           
1 Rozporządzenie 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  

mailto:urzad@gogolin.pl

