ANKIETA
dotycząca zagospodarowania
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
na terenie Gminy Reszel w roku 2021
Reszel, dnia ...........................

........................................
imię i nazwisko
………………………………………..
………………………………………..
adres

Niniejszym oświadczam, że na terenie mojej posesji położonej w miejscowości ..............................
odpady biodegradowalne* powstające na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuje we
własnym zakresie poprzez:

□
□

kompostowanie we własnym kompostowniku;

□

skarmiania zwierząt;

inny sposób(podać jaki) ……………………………………………………………………

(zaznaczyć odpowiedź)

Szacunkowa roczna ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywana we własnym
zakresie, w tym kompostowana na przydomowym kompostowniku:

□10 kg □ 20 kg □ 30 kg □ 50 kg □ 100 kg
□150kg □ 200 kg □ 250 kg □

inna wartość (podać ile w kg)……………..

zaznaczyć właściwą odpowiedź

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 28 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy w Reszlu,
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel lub Sołtysa lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Reszel. W razie
wątpliwości prosimy dzwonić na nr tel. 89-755-39-11
Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Reszel, Dział Techniczno- Budowlany oraz na stronie
www.gminareszel.pl, https://bipreszel.warmia.mazury.pl/kategoria/1209/ankiety.html
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych, zamieszczonej na następnej stronie zgłoszenia.

……………………………………………………………
Podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości
Odpady biodegradowalne- to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Zaliczamy do nich
odpady zielone, które powstają w przydomowych ogródkach (skoszona trawa, kwiaty, chwaty, liście, igliwie, gałęzie krzaków i żywopłotów, kora),
oraz odpady kuchenne ( resztki żywności i obierki, odpady z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty itp.)
bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność
Co możemy kompostować?
•
•
•
•

resztki roślinne, chwasty (bez nasion), liście i skoszoną trawę (tylko w cienkich warstwach i powiędniętą), korę drzew, trociny, drobne lub
rozdrobnione gałęzie,
odpady kuchenne, fusy z kawy i herbaty, obierki warzyw i owoców (bez cytrusów),
popiół drzewny, torf, obornik, darń, osady denne z sadzawki,
skorupki jaj, tekturę, papier (niezadrukowany).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Reszlu jest Burmistrz Reszla , 11-440 Reszel,
ul. Rynek 24
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w
Reszlu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Gminy w Reszlu - Dorota Brandeburg tel. 782 348 222 lub za pomocą adresu iod@gminareszel.pl.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Reszla - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Reszlu
a. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Reszel
b. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 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 na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Reszel przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Reszla
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
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;
•
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
•
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;
•
prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę,
•
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
•
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•
zaistnieją 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, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Reszlu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

