
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Miasta i Gminy Karlino 

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

adres……………………………………………………………………………………………………. 

Niniejszym oświadczam, że bioodpady powstające na terenie nieruchomości położonej w miejscowości 

…………………………… 

zagospodarowuję we własnym zakresie poprzez: 

□ kompostowanie (przetwarzanie) we własnym przydomowym kompostowniku; 

□ wielkość kompostownika (dł. x szer. x wys.) ……………lub ….... m3 

Szacunkowa roczna ilość bioodpadów zagospodarowywana we własnym zakresie, w tym 

kompostowana w przydomowym kompostowniku: 

Odpady z ogrodów i parków* (trawa, liście chwasty, kwiaty itp.) 

□50 kg□100 kg□150 kg□200 kg□250 kg □500 kg □ inna wartość (podać ile w kg) 

Odpady spożywcze i kuchenne* (resztki kuchenne, obierki i pozostałości warzyw i owoców). 

□50 kg□100 kg□150 kg□200 kg□250 kg □500 kg □ inna wartość (podać ile w kg) 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Wypełnioną ankietę należy przekazać do urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, do Sołtysa lub 

wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy odpady@karlino.pl w terminie do 15 marca 2022 r. 

Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Karlino w Referacie Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz 

BIP. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych, zamieszczonej na następnej stronie zgłoszenia. 

………………………    ……………………………………………… 

Data       Podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik - informacja o ochronie danych osobowych 

 
 Zgodnie z 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 (zwane dalej 
„RODO”) informuję, iż: 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Karlina z siedzibą – Urząd Miejski 
w Karlinie pl. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino (dalej zwany jako Administrator).   
Z administratorem można się skontaktować: 

1) listownie na adres: pl. Jana Pawła II 6; 
2) telefonicznie 94/311 72 73; 
3) fax - 94/3117-410; 
4) przez email: um@karlino.pl. 

2. Inspektor ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: 
iod@karlino.pl. 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej 
„ustawą Pzp” oraz art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – 
na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy. 
4. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres wskazane powyżej mogą 
zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli 
przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa 
5. Odbiorcy danych  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania, między innymi art. 18, art. 252, 
art. 260 ustawy Pzp). 
6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Administrator nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państw trzecich.  
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 
decyzji  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak 
skorzystacie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej; 
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym 
inspektorem ochrony danych. 
8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Wymóg podania danych  
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 


