
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) oraz w związku z przepisami z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1781), informuję, iż 

zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Świętajno, 

Świętajno 104, 19-411 Świętajno, w celu realizacji programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych  

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  

Podanie danych na wniosku o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej jest dobrowolne i oświadczam, że są one zgodne                  

z prawdą.  

Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda, a Administratorem danych osobowych jest 

Wójt Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno.  

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych skontaktować się mogę z Inspektorem Ochrony Danych 

w Urzędzie Gminy Świętajno pod adresem Świętajno 104, 19-411 Świętajno, numer telefonu 

87 520 70 12, adresem e-mail:iod@swietajno.pl  

Odbiorcami danych mogą być Gmina, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”          

z siedzibą w Ełku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      

w Olsztynie, Wykonawca zadania oraz inne podmioty uprawnione.  

Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu 

zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego Wniosku.  

Mam prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania 

danych osobowych.  

 

 

       ……..…………………………...………. 

                    (data i czytelny podpis) 


