
Daszyna, dnia…………………..... 

 

 

…………………………………………..   
            Nazwisko i imię,  imię  ojca 
                                                                             NIP ………………………….. 

…………………………………….. 
                     Adres 

 …………...............................................................                           PESEL ………………………. 

 

…………………………………….. 
                Data urodzenia         
 

URZĄD  GMINY  DASZYNA 

99-107 Daszyna 34a 

 

 

P O D A N I E 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o: 

                        □  powierzchni gospodarstwa 

                        □  powierzchni użytków rolnych 

                        □  ilości hektarów przeliczeniowych 

                        □  nie zaleganiu w zobowiązaniach pieniężnych 

                        □  nie posiadaniu gospodarstwa rolnego 

 

celem przedłożenia  w …………………………………………………………. 

 

w sprawie  ……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i potwierdzam 

zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych. 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

           Zgodnie z art. 13 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 Wójt Gminy 

Daszyna informuje, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna; Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: 
iod@gminadaszyna.pl; Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest wydanie zaświadczenia w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 z późn. zm.) na podstawie art. 6, ust.1.pkt c) ww. 
Rozporządzenia; Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa; Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nieograniczony czas; Posiada 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

                                

 

                                                                                                   …………………………………………………… 

                                                                                                                       podpis wnioskodawcy    

mailto:iod@gminadaszyna.pl

