……………………., data: ……………………...
WNIOSKODAWCA:
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Telefon

WÓJT GMINY LISZKI

WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE / UŻYCZENIE
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY LISZKI

Proszę

wydzierżawienie*

o

/

użyczenie*

nr ew………………………………………………………..……
położonej

w

miejscowości

nieruchomości

gruntowej

o powierzchni………………..,

………………….………,

z

przeznaczeniem

na………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……., na okres ………………………..

………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

* jeśli wniosek dotyczy szkoły podstawowej, należy dołączyć zgodę Dyrektora
* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Liszki reprezentowany przez
Wójta Gminy Liszki, Liszki 230, 32-060 Liszki.
2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w urzędzie Gminy Liszki: iod@liszki.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu
związanym z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym i nieruchomości oraz bieżącą
obsługą zawartych umów.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w postaci zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym i nieruchomości, tj.
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa odbiorcami Pana/Pani danych
osobowych mogą być: osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania informacji na Pana/Pani temat
na podstawie przepisów prawa;
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania
danych osobowych uniemożliwi lub utrudni bieżące zarządzanie lokalami i nieruchomościami.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ
będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych, nie będą polegały na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą też przekazywane do
krajów trzecich
11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.

