
                                                                         

 

ANKIETA 

INWENTARYZACYJNA 
 

W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Ryki do programu: „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji 

odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Ryki. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą do rolników o wypełnienie poniższej ankiety i do dnia 29.11.2019 r. 

dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Rykach , ul. Karola Wojtyły 29. Sekretariat. 

 

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Zagospodarowanie ww. odpadów rolniczych jest 

bezpłatne. O terminie rozpoczęcia programu oraz formie zbiórki będziemy informować. 
 

Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania  
Nr telefonu     (podanie 

dobrowolne) 
 

 

Rodzaj odpadów Deklarowana ilość w kg/ rok 2020 

Folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza  

Folia po balotach sianokiszonek  

Siatki do owijania balotów  

Worki po nawozach  

Sznurki rolnicze  

Opakowania typu BIG-BAG  

 
 
 
                                                                                                                                ………………………………………. 

                                                                                                                        data podpis 
 

Telefon kontaktowy:  Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, Referat Gospodarki 

Odpadami 81 865 71 40, 81 865 71 42; 81 865 71 52 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, tel. 81 865 71 10.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.lublin,pl  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Projektu pt. ”Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dane osobowe tj. nr telefonu będą przetwarzane na podstawie 

Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody w celach kontaktowych.  
4. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez 

przesłanie przez Panią/Pana oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: ryki@ryki.pl.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Projektu pt. ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej”. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości przystąpienia do w/w Projektu. 

6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

Potwierdzenie przyjęcia ankiety przez Urząd Gminy 
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