
 

Załącznik nr 1  do  „Programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Jedwabno” 

 

Jedwabno dnia …………………………...
 

 

 

nr wniosku……………….. 

 

Wójt Gminy Jedwabno 

ul. Warmińska 2 

12-122 Jedwabno  

 

Wniosek o użyczenie kompostownika 

 

Proszę o użyczenie na okres 60 miesięcy 1 szt. kompostownika ( typ …………………………)  

1. Kompostownik będzie użytkowany na terenie mojej nieruchomości położonej 

w ……………….....................................................................................………………. 
                                     (nazwa nieruchomości nr domu lub nr ewidencyjny nieruchomości) 

2. W kompostowniku zamierzam poddawać kompostowaniu następujące rodzaje 

odpadów1): 

 odpady zielone z ogrodu                                           

 odpady kuchenne pochodzenia roślinnego ulegające biodegradacji 

 inne, podać jakie ............................................................................................................... 

3. Sposób odbioru kompostownika: 

 odbiór osobisty z Bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. 1 Maja 63, 

12-122 Jedwabno. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Programem użyczania Kompostowników na 

terenie Gminy Jedwabno oraz warunkami użyczenia kompostownika. Deklaruję 

coroczne, do 31 stycznia kolejnego roku, składanie do Urzędu Gminy Jedwabno 

informacji o ilości odpadów poddanych kompostowaniu za rok poprzedni. 

5. Zobowiązuję się podpisać umowę użyczenia kompostownika najpóźniej w terminie 

14 dni od uzyskania od pracownika Urzędu Gminy Jedwabno informacji 

o przygotowanej umowie. W przypadku niepodpisania umowy w ww. terminie wniosek 

o użyczenie kompostownika proszę pozostawić bez rozpatrzenia jako 

bezprzedmiotowy. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 

udostępnionych w celu rozpatrzenia wniosku, realizacji umowy, obowiązków z niej wynikających oraz 

obowiązków wynikających z Programu użyczania kompostownika na terenie Gminy Jedwabno 

i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (RODO). 
........................................................... 

                      podpis Wnioskodawcy 

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY  

Imię i nazwisko: 

 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 

Nr lokalu:  

 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Telefon: Adres e-mail: 

Data wpływu wniosku  

 



                                                                       

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
Na podstawie 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, dalej RODO), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz 

o przysługujących prawach z tym związanych. 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie jest Wójt Gminy 

Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, adres 

e-mail: ug@jedwabno.pl. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iod@jedwabno.pl lub w siedzibie administratora. 
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Celem zbierania danych jest ich 

przetwarzanie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. c. (art. 
18, art. 30 oraz art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) 

oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

z 2014 poz. 1923)), 
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych 

osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z 

administratorem. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 

 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli: 

− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

− istnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej przez administratora, 

− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą,  
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f) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje 

jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba, 

której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 


