
 
        

 ……………………., dnia ........................... 
 

....................................................................... 
                  (Imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

………………............................................... 
                                    (Adres) 

 

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

 

………........................................................... 
                                   (nr telefonu) 

   Gmina Nasielsk 

   ul. Elektronowa 3 

  05-190 Nasielsk 

 

 

WNIOSEK  

o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Nasielsk na usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

 

Rodzaj odpadu 

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym 

odpadzie 

Ilość ( kilogramy ) 

1 Folia rolnicza 

 

  

2 Siatka i sznurki do owijania balotów 

 
  

3 Opakowania po nawozach 

 
  

4 Big Bag 

 
  

Razem:  
 

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

 

 

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nasielsk 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie na 2020 r. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania 

mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania 

dotacji na to zadanie dla Gminy Nasielsk. Termin składania wniosków: 9 lipca 2021r. 
 

Oświadczam, że folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda, 

pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina. 

 

 

 

……………………………. 
  (podpis) 

 

 

 

 



 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz/lub adresu 

poczty e-mailowej w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w toku prowadzonego postępowania 

administracyjnego. 
 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK 
INFORMACYJNY RODO 

 
Zgodnie z wymogami 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) – dalej również jako „RODO”), informujemy 
Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu 
ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Nasielsk, ul. 

Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk (dalej również jako „ADO”).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl.  

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na ADO oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem 

danych osobowych jest Gmina Nasielsk. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez okres przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z 

realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

 
 
 
 

……………….…..…………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:iod@nasielsk.pl

