
..........................................                                           Gawłuszowice …………………… 
Nazwisko i imię  

 

..........................................        Urząd Gminy 

adres           w Gawłuszowicach 

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

 

WNIOSEK 

 

                 o wydanie zaświadczenia o wielkości posiadanych gruntów 

            

                 o wydanie zaświadczenia o nie posiadaniu gruntu  

                    

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o wielkości posiadanych gruntów*/o nie posiadaniu gruntu* na 

terenie  gminy Gawłuszowice  

 

Zaświadczenie niniejsze jest mi niezbędne celem ustalenia dochodu, stanu za rok  …………………….. 

 

oraz przedłożenia  w ………………………………………..………………………………………………… 
                                         ( wymienić miejsce gdzie jest  potrzebne zaświadczenie np: GOPS , KRUS, ZUS, Urząd Pracy i inne) 

 w celu……………………………………………... ………………………………………………………….. 
 ( wymienić sprawę np.: świadczenie rodzinne, stypendium , dożywianie, zasiłek okresowy, zarejestrowanie,  aktualizacja danych  i inne ) 
 

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

                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)                                                          
 zaznaczyć właściwy kwadrat                                                                         

*) niepotrzebne skreślić  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

lauzula informacyjna: 

 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gawłuszowice (Urząd Gminy Gawłuszowice) z siedzibą pod adresem 39-307 Gawłuszowice, 

Gawłuszowice 5a, w której imieniu obowiązki Administratora pełni Wójt.  

b) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się  za pomocą adresu e-mail: iodo@loniow.pl.  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze - obsługa złożonych skarg i wniosków/wezwań, zaświadczeń; 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Gawłuszowice, tj. przepisów Ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa 

e) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt d odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

i) osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania informacji na Pana/Pani temat na podstawie przepisów prawa; 

ii) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

gmina Łoniów. 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt d, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

g) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych 

uniemożliwi lub utrudni obsługę złożonej skargi/wniosku/ wydania zaświadczenia. 

h) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  prawo dostępu do danych osobowych, w 

tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych  

i) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

j) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

k) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:inspektorochronydanych@gminalezajsk.pl

