
…………………………………….…………………. 
(miejscowość, data) 

…………………………………….…………...………. 
(imię i nazwisko) 

 

 

……………………………...…………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

 

Wójt Gminy 

Lipnica Wielka 

34-483 Lipnica Wielka 518 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia 

 
       Zwracam się z prośbą o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów 

położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka na okres …. lat, stosownie do przepisów 

wynikających z art. 28 ust. 4 pkt.1/art. 38 pkt. 1* ustawy z dnia  20 grudnia 1990 r.                

o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 174 ze zm.). 

 

Uzyskanie potwierdzenia jest mi niezbędne do przedłożenia w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego.  

 

Odbiór zaświadczenia:  

 osobiście / telefon kontaktowy: ……………………………/* 

 przez pełnomocnika* (17 zł - opłata skarbowa) 

 za pośrednictwem poczty*. 

 
W załączeniu umowa dzierżawy gruntów. 

 

................................................................. 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 z 

04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Wielka,              

z siedzibą 34-483 Lipnica Wielka 518. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a. pisemnie na adres siedziby Administratora, 

b. pod adresem poczty elektronicznej: iod@lipnicawielka.pl, 

c. telefonicznie: 18/26-345-95. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wpisanych do formularza wniosku             

o wydanie zaświadczenia odbywa się na podstawie przepisów: art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), 

w związku z art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 

z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa 

w pkt. 3 i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów,             

w których zostały zawarte. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku 

ustawowego poświadczenia umowy. 

6. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć wyłącznie podmioty uprawnione do tego na 

podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw 

trzecich.  

7. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. sprostowania swoich danych osobowych, 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych               

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

..................................................... 

                                                                           podpis 


