Klembów , dnia …..........................................

Nazwisko, imię (firma).......................................................
Adres/siedziba...................................................................
PESEL..........................................NIP,........................................
Telefon*.............................................................
(*Uwaga: podanie numeru telefonu nie jest konieczne, może natomiast usprawnić załatwienie sprawy)

Wójt Gminy Klembów
ul. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
WNIOSEK
o wydzierżawienie gruntu
Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie, na okres …................................. gruntu stanowiącego własność Gminy
Klembów położonego przy ul..............................................w............................................
obejmującego działkę/część działki o nr ewid …................................... o powierzchni…………………………m

2

Opis proponowanego przeznaczenia wydzierżawienia terenu …...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie wniosku………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

Załącznik::
l x mapa z naniesioną lokalizacją gruntu

Klauzula informacyjna do wniosku:
Niniejszym 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) (dalej. RODO) w powiązaniu z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) informujemy, co następuje:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów – Urząd Gminy w Klembowie z siedzibą ul. Gen. Franciszka
Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, urzad@klembow.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod @klembow.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa), tj. rozpatrzenie wniosku zgodnie z Kodeksem Cywilnym (Dz.U. z 2019 poz.1145).
Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej
Urzędu Gminy w Klembowie mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji zgodnie z Ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.).
Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Urzędu
Gminy w Klembowie oraz prawie do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje wezwaniem
do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia, brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

