
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski nr 6 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
„Programu propagowania kompostowania na terenie miasta Radzyń Podlaski.

WNIOSEK O UŻYCZENIE KOMPOSTOWNIKA

w ramach realizowanego Programu propagowania kompostowania na terenie
miasta Radzyń Podlaski

URZĄD MIASTA RADZYŃ PODLASKI

Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym

ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. (83) 351 24 67

I. DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI):

Imię i nazwisko: …................................................................................................................................

Adres: …................................................................................................................................................

Nr tel.: …................................................................................................................................................

Adres e-mail: ….....................................................................................................................................

II. WYBÓR KOMPOSTOWNIKA (zaznacz jedną odpowiedź stawiając X):

□ 400 litrów

□ 700 litrów 

III. MIEJSCE UŻYTKOWANIA KOMPOSTOWNIKA(zaznacz jedną odpowiedź stawiając X):

□ taki sam jak wskazany wyżej

□ inny: …...............................................................................................................................................

2018 r. 2015 i 2017 r.



IV. DEKLARACJA KOMPOSTOWANIA (zaznacz właściwe stawiając X):

Niniejszym deklaruję kompostowanie:

□ odpadów zielonych z ogrodu lub/i sadu                                           

□ odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

□ innych:(wymień) ...............................................................................................................................

V. OŚWIADCZENIA i ZGODY

1. Oświadczam że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski nr 6
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu propagowania kompostowania
na terenie miasta Radzyń Podlaski.

2.  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  obejmujących  imię,  nazwisko,
adres, numer telefonu oraz e-mail przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z siedzibą w Radzyniu
Podlaskim przy ul. Warszawskiej 32, w celu realizacji umowy użyczenia kompostownika. Moje
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1)  Administratorem zebranych  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  w Radzyń  Podlaski  z
siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 32;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Roberta Targońskiego, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail:  targonskir@radzyn-podl.pl ,  tel.  (83) 351 24 62 lub pisemnie na
adres  siedziby  administratora.  Z  inspektorem  danych  można  skontaktować  się  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  i  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych;

3)  moje  dane  osobowe będą przetwarzane  w celu  realizacji  umowy użyczenia  wnioskowanego
kompostownika;

4)  dane osobowe będą przechowywane przez okres  wynikający z  powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w tym przepisów Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
20111 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)  podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna
z rozwiązaniem umowy użyczenia,

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli
przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art.  32 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

…......................................................................................................
data i czytelny podpis         

Sporządził: Piotr Tarnowski

mailto:targonskir@radzyn-podl.pl

