
 

Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz 

tel. (46) 830 26 30 

Łowicz, dnia 7 listopad 2019 r. 

GP.6232.1.2019 

 

 

                                              ROLNICY Z TERENU GMINY ŁOWICZ 

 

 

 

Wójt Gminy Łowicz informuje, iż Gmina Łowicz zamierza złożyć wniosek do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych 

 i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Łowicz zainteresowani odbiorem 

folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, 

siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, 

opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach  w terminie do dnia 

25 listopada 2019 r.  u sołtysa wsi. 

Gmina Łowicz będzie realizowała ww. zadanie pod warunkiem pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz 

tel. (46) 830 26 30 

Łowicz, dnia………………………… 

 

…………………………………………….....           
                   Nazwisko i imię 

......................................................................... 
         adres 

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

......................................................................... 
                                  telefon kontaktowy 

Urząd Gminy Łowicz 
ul. Długa 12 

99-400 Łowicz 

 

 

ANKIETA 
dla osób zainteresowanych dofinansowaniem przedsięwzięć ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego  

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie podpisu potwierdza zapoznanie się z
 
klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  

w Urzędzie Gminy Łowicz 
 

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

 
                                                                                                                                                    Czytelny podpis                                   

Posiadana ilość odpadów [kg] 

Folia rolnicza  

Siatka i sznurek do owijania balotów  

Opakowania po nawozach  

Opakowania typu Big Bag  



 

Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz 

tel. (46) 830 26 30 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W URZĘDZIE GMINY ŁOWICZ 

 

 

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 „RODO” informuję, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz zwana 

dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii 

Państwa danych osobowych: 

 Imię i nazwisko 

 Adres 

 Nr telefonu 

2) Inspektorem ochrony danych w Gminie Łowicz jest firma ASYSTA sp. z o.o. ul. Płocka 169, 87-800 

Włocławek, reprezentowana przez Pawła Modrzejewskiego – Prezesa, e-mail: inspektor@kiodo.pl 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach w celu wykonania zadania ”Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.     

4)  Państwa dane mogą przekazywane innym organom i podmiotu wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

posiadają Państwo prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140). 

mailto:inspektor@kiodo.pl

