……………………, dnia …………….. ……… r.
……………………………………..
Imię i nazwisko

……………………………………..
……………………………………..
adres zamieszkania

…………………………………………….
nr telefonu ……………………................

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń

WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY
DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

Na podstawie art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników zwracam się z prośbą o potwierdzenie przez
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń zawarcia ………... letniej umowy dzierżawy gruntów
położonych na terenie Gminy Budzyń.
Potwierdzenie niezbędne jest do przedłożenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w …………………………………… .
Oświadczam, że niniejsza umowa została zawarta*:
□ celem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przez …………….…………………
zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
□ celem ubezpieczenia się w KRUS przez ……………………………………………………
zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników.*
……………………………………………………
(data, podpis wnioskodawcy)

Sposób odbioru*:
□ zaświadczenie proszę przesłać pocztą na adres jw.
□ zaświadczenie odbiorę osobiście
Do wniosku należy dołączyć:
1. Umowę dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Budzyń.
*właściwe zaznaczyć
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OŚWIADCZENIE WYDZIERŻAWIAJĄCEGO
(WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI)

Mając na uwadze art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników oświadczam, że:
Pani/Pan …………………………………………….(imię i nazwisko Dzierżawcy)
której/któremu wydzierżawiłam/em grunt w oparciu o załączoną umowę dzierżawy:
a) jest/nie jest*

moim małżonkiem;

b) jest/nie jest*

moim zstępnym ( np. synem, córką, wnukiem) lub pasierbem;

c) jest/nie jest*

osobą pozostającą ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym;

d) jest/nie jest*

małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

……….……………………………………
(data i podpis Wydzierżawiającego)
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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 (RODO), informujemy że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem danych osobowych pracowników jest Urząd Miasta i Gminy Budzyń reprezentowany
przez Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych P. Beatą Lewandowską w następujący sposób:
e-mail: biuro@iodopila.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania zaświadczeń potwierdzających zawarcie
umowy dzierżawy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów
powierzenia.
Dane osobowe przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania (poprawienia) danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
e) W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo
do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art.
21 RODO
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować odmową wydania
potwierdzenia.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Przyjmuję do wiadomości
……………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
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