
** właściwe zakreślić  

* dane podane dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy Nowy Korczyn w 

związku ze złożonym wnioskiem 

                                                                                          Nowy Korczyn, dnia……………… 

 

…………………………………… 
(nazwisko i imię) 

 

…………………………………… Burmistrz Miasta i Gminy  

 Nowy Korczyn 

……………………………………    ul. Krakowska 1 

(adres)        28-136 Nowy Korczyn 

 

……………………………………. 
(telefon)* 

 
PESEL:   

           

 

 

Wniosek 

o wydanie zaświadczenia 
 

 

Wnoszę o wydanie zaświadczenia**: 

 

  o powierzchni posiadanych gruntów w ha fizycznych i przeliczeniowych; 

 o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego; 

 

za okres/rok ……………………………………….. 

 

Zaświadczenie jest potrzebne celem przedłożenia w / na ………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………. , jako załącznik do wniosku w sprawie………………………. 

……………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

              

Wydane zaświadczenie**: 

  odbiorę osobiście w siedzibie Urzędu, 

  proszę wysłać na ww. adres zamieszkania, 

  odbierze upoważniona przeze mnie osoba tj:……………………………………………… 
                      (imię i nazwisko) 

 

 

………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

 
 

 
 
 



** właściwe zakreślić  

* dane podane dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy Nowy Korczyn w 

związku ze złożonym wnioskiem 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w 

związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa ( Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) 
 

Wypełniając obowiązek określony zapisami 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) (dalej: RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).   
Kontakt z Administratorem: 

 listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  

 przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl  

 telefonicznie: (41) 23 45 405 
2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem 
można się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  

 przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl 
3. Dane osobowe Burmistrz przetwarza w celu: 

 Wydawania zaświadczenia o które się Pani/Pan ubiega. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 obowiązek prawny ciążący na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych 

w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) obowiązkiem 

ciążącym na Administratorze w związku z art. 306a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;  

 zgoda - w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, np. numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu.   

5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa. W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu 
art. 4 pkt. 9 RODO. 

6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza 

obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych) 
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO),  
b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  
c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
e) a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 
wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (okres przechowywania dokumentacji sprawy). 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, natomiast konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 
świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie (wydania zaświadczenia). 

5) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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). 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Nowy Korczyn. 

   ………………………………………………………………  

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

mailto:gmina@nowykorczyn.pl
mailto:iod@nowykorczyn.pl

