
Załącznik do Regulaminu programu 
pn. „Eko-maniery: 1.0 – kompostowanie” 

 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

KZ-EM-1.0 
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE PN. „EKO-MANIERY: 1.0 – KOMPOSTOWANIE” 

(RÓWNOZNACZNEGO Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW REGULAMINU PROGRAMU) 

A. DANE UCZESTNIKA 
 A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 1. Imię i Nazwisko / Nazwa 

 
 A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 

 2. Ulica 

 
3. Nr domu 

 
4. Nr lokalu 

 
5. Kod pocztowy 

 
6. Miejscowość 

 
 A.3. DANE KONTAKTOWE 

 7. Numer telefonu 

 
 
B. ZAPOTRZEBOWANIE UCZESTNIKA 

 8. Proszę o użyczenie (uzupełnić ilość): 
                                                             ………… szt. kompostownika o pojemności 720 l 

 C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZOSTANIE USTAWIONY KOMPOSTOWNIK/I 
 9. Ulica 

 
10. Nr domu 

 
11. Kod pocztowy 

 
12. Miejscowość 

 
D. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 13. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właścicielem nieruchomości, o której mowa w dziale C. 

 współwłaścicielem nieruchomości, o której mowa w dziale C. 

 użytkownikiem wieczystym nieruchomości, o której mowa w dziale C. 

 publiczną placówką oświatową 

E. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 jako RODO), informuje się, że: 
1.) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Przasnysza, mający siedzibę pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. Kontakt 
e-mailowy: umprzas@przasnysz.um.gov.pl; kontakt telefoniczny: (29) 756 49 00. 
2.) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych 
osobowych przetwarzanych przez Administratora. Kontakt e-mailowy: oc@przasnysz.um.gov.pl; kontakt telefoniczny: (29) 756 49 17. 
3.) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
4.) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
5.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi 
o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
6.) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz do wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. 
7.) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający 
siedzibę pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
rozporządzenia wskazanego na wstępie. 
8.) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 

F. DATA I PODPIS UCZESTNIKA 

 14. Data 

__ __ – __ __ – __ __ __ __ 
(DD-MM-RRRR) 

15. Czytelny podpis / Pieczątka i podpis 
 
 

 


