Krzeszyce, dnia ..............................r.

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

.......................................................
.......................................................
Adres zamieszkania

.......................................................
telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe)

URZĄD GMINY KRZESZYCE
UL. SKWIERZYŃSKA 16
66-435 KRZESZYCE

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Proszę o wydanie zaświadczenia o:*







powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych
powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
powierzchniach zgłoszonych do opodatkowania podatkiem od nieruchomości
nieposiadaniu użytków rolnych / gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Krzeszyce
okresie płacenia składki na Fundusz Emerytalny Rolników / Fundusz Ubezpieczenia
Społecznego Rolników




okresie posiadania działów specjalnych produkcji rolnej (dotyczy okresu do 31.12.1984 r.)
inne............................................................................................................................

Cel wydania oraz miejsce przedłożenia zaświadczenia..................................................................
............................................................................................................................................
Sposób odbioru zaświadczenia:*






osobiście
przez osobę upoważnioną (imię i nazwisko osoby upoważnionej) ..................................................
przesyłką elektroniczną na adres skrytki ePUAP..........................................................................
przesyłką pocztową na adres....................................................................................................
*

zaznaczyć właściwy kwadrat

..........................................................
Podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika
Klauzula Informacyjna
-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Krzeszycach jest Wójt Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce ,
wojt@krzeszyce.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na
adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art . 6 ust. 1 lit.
a) i lit. c) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy obowiązującego prawa.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania,
sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zg ody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu p rawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wydania zaświadczenia.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
-Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, an i udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

