Wnioskodawca:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Imię i nazwisko:

FP.II.3140

……………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Szastarka, dn ………………………………
WÓJT
GMINY SZASTARKA

……………………………………………………………………
NiP/PESEL:

Proszę o wydanie zaświadczenia za rok ……………………o posiadaniu
/nieposiadaniu/*

gospodarstwa

rolnego

położonego

w

miejscowości

................................................................................................................................
prowadzonego przez** ...........................................................................................
Zaświadczenie potrzebne jest celem przedłożenia w ............................................
/należy określić instytucję/

.................................... do spraw ...................................................................

........................................
PODPIS

 - nie podlega opłacie skarbowej
Opłata skarbowa:
 - za zaświadczenie o stanie posiadania - 17 zł
Opłaty można dokonać:
- gotówką w Urzędzie Gminy Szastarka ,
- bezgotówkowo (gdy podanie składane jest drogą korespondencyjną),wpłatą na konto Urzędu
Gminy Szastarka nr 85 8717 1077 2007 7000 3971 0002 (Bank Spółdzielczy Ziemi
Kraśnickiej Odział Szastarka) – do podania należy dołączyć dowód wpłaty.

Data………………………….
………………………………………….
Podpis pracownika przyjmującego
wniosek

…………………………………
Kwituję odbiór zaświadczenia

* właściwe zaznaczyć
** określić w przypadku gdy gospodarstwo prowadzą lub prowadzili rodzice

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY SZASTARKA-Referat Podatkowy
zgodnie z art.13 RODO
Zatwierdził :
1.Artur Jaskowski- Wójt Gminy Szastarka
2.Adrian Dziura- Inspektor Ochrony Danych
Szanowni Państwo,
„Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO,
informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Szastarce z siedzibą 23-225
Szastarka, Szastarka 121
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adrian Dziura; e-mail: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl
3.Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani będą przetwarzane wyłącznie w
celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Szastarka ustawowych zadao publicznych,
określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawnych
regulujących zadania własne i zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w tym
dokonywania poboru podatków i opłat .
4.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywad się będzie w zakresie niezbędnym
do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostad przekazane: organom władzy publicznej, podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu,
uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, podmiotom prowadzącym działalnośd pocztową
lub kurierską, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne lub pomoc prawną, podmiotom
prowadzącym działalnośd płatniczą (banki, instytucje płatnicze)
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji spraw zgodnie z
Instrukcją kancelaryjną oraz po ich zakooczeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze(wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy)
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
uzupełnienia i sprostowania.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie
skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
10.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Zapoznałem się z informacją
………………………………………………….
Imię i nazwisko

…………………………………
data i miejsce

