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……….…… ……………..

Rudziniec, dnia………………………
….............................................................
nazwisko i imię/nazwa firmy

…............................................................
adres wnioskodawcy/adres siedziby – ulica, numer

…............................................................
kod pocztowy

miejscowość

…............................................................
telefon kontaktowy, adres e-mail

Potwierdzenie wpływu do Urzędu Gminy Rudziniec

Wójt Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY
NA GRUNT STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY RUDZINIEC
Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy dzierżawy nr………………………………
z

dnia………………………,

obejmującej

działki

oznaczone

ewidencyjnie

nr:

…………………………………………………………………………………………………………..…..
arkusz mapy……………., obręb …………………………………, zwracam się z prośbą o zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na w/w działki na okres………………………………………………………..
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze
w zakresie dzierżawy, najmu, użyczenia
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 95/45/W (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)
Tożsamość
administratora

Administrator: Gmina Rudziniec,
adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec,

Dane kontaktowe
administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: gmina@rudziniec.pl,
tel. 32 400-07- 04

Dane kontaktowe
inspektora ochrony
danych

Administrator - Gmina Rudziniec wyznaczyła inspektora danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować poprzez tel. 32 400-07-23, e-mail: oc@rudziniec.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
podstawa przetwarzania prawa - art. 6 ust. 1 lit. b i c, RODO w zakresie:
- zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia.
Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny.
Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: pełnomocnicy; podmioty obsługujące systemy
informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Gminy Rudziniec; podmioty realizujące przesyłki

Przekazanie danych
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Okres przechowywania
danych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Pana/Pani dane osobowe
przechowywane będą w tut. Urzędzie przez 10 lat od zakończenia sprawy.

Prawa podmiotów
danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania
od administratora danych:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
do organu nadzorczego ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego
na wstępie.
Informacja o
dowolności lub
obowiązku podania
danych

Podanie przez Pana/ Pani danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości realizacji sprawy.
Podanie przez Pana/Panią danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) jest
dobrowolne, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, niemniej jednak ułatwi
to sprawniejszą komunikację z wnioskodawcą

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO
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