DEKLARACJA
udziału w projekcie Gminy Suchy Dąb w ramach programu priorytetowego
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
A. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel

□ Współwłaściciel

□ Najemca, dzierżawca

Nazwisko ……………………………………………………. Imię…………………………………………………………………..
Nr telefonu ……………………………………………….. Adres e-mail ……………………………………………………..
B. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj POLSKA

Województwo POMORSKIE

Powiat Gdański

Gmina Suchy Dąb
Miejscowość …………………………………….…………………………………………………………………….………….
Ulica

…………………………………………………………….

Nr domu ……………………………………..

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY(wypełnić jeśli jest inny niż adres
zamieszkania)
Gmina Suchy Dąb , Ulica …………………………………………………. , Nr domu ………………………………..
(nr działki w przypadku braku nr domu)…………………………………………………………….……………….….
Miejscowość ………………..

Kod pocztowy ………………..

Poczta……………………….……….

D. INFORMACJA O ILOŚCI FOLII ROLNICZYCH ZALEGAJĄCYCH NA WW. NIERUCHOMOŚCI
folia rolnicza biała ……………………… kg
folia rolnicza czarna ………………………….. kg
siatki i sznurki do owijania balotów ………………………… kg
opakowania po nawozach , w tym także typu „big bag” ……………..…… kg
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą
przechowywane pod dachem.
Folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda czy zmarzlina.
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą
...............................................
(miejscowość, data)

..............................................
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”,
informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Suchy Dąb z siedzibą ul. Gdańska
17 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355 68 00 reprezentowany przez Wójta Gminy Suchy Dąb ;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suchy Dąb jest Tomasz Henzler
kontakt: inspektor@cbi24.pl ;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji
przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”.
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Jednostka udzielająca dofinansowania na
realizację przedsięwzięcia;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia przedsięwzięcia;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że również wykonawca, podwykonawca i podmiot trzeci
będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (nie wymaga dodatkowego
załącznika, treść oświadczenia jest zawarta w formularzu ofertowym). W przypadku gdy wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
wykonawca nie składa w/w oświadczenia.
...............................................
(miejscowość, data)

..............................................
(czytelny podpis)

