
(miejscowość, data)

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
ul. Plac Niepodległości 1
62 -035 Kórnik

ANKIETA INWENTARYZACYJNA

1.Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:

Miejscowość:

Ulica:

, Miejscowość:Kod pocztowy:

NIP*

PESEL

Nr telefonu**:
*W przypadku nie posiadania numeru NIP, proszę o wpisanie numeru PESEL.

**Pole nieobowiązkowe.

pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych2. Ilość i rodzaj odpadów
do likwidacji:

ilość odpadów (kg)rodzaj odpadów

folia rolnicza

siatka do owijania balotów

sznurek do owijania balotów

opakowania po nawozach

opakowania typu Big Bag

3. Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających
z artykułu 297 § 1 Kodeksu Karnego.



4. Informacje dodatkowe:

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kórnik dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
/

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować pisemnie Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty odbioru odpadów
bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię
i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Miasta i Gminy
Kórnik.

W przypadku realizacji przedsięwzięcia, odpady należy odpowiednio przygotować tj.
oczyścić z resztek organicznych, ziemi, słomy itp . Odpady zanieczyszczone nie będą
odbierane.

W przypadku, gdy dofinasowanie stanowić będzie pomoc publiczną, będzie ono udzielane
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w w/w wniosku, które są niezbędne dla potrzeb realizacji
procedury rekrutacji do konkursu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia, złożonego w
siedzibie Urząd Miasta i Gminy Kórnik z datą i czytelnym podpisem. Oświadczam, że
podanie moich danych objętych treścią niniejszej zgody było dobrowolne.

Informacja zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miasto i Gmina Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, PI.
Niepodległości 1 62-035 Kórnik; inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik jest Agnieszka Lewicka - Bachman abi@umig.komik.pl. Dane osobowe
przetwarzane będą celem realizacji umowy; odbiorcą danych osobowych będą podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów; dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji; posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

data i czytelny podpis


