Myszyniec, dnia ………………………….…
……………………………..……….………….
/imię i nazwisko wnioskodawcy/
………………………………..……….……….
……………………………..………….……….
/adres/
…..…………………………..……..…….…….
/tel. kontaktowy/

BURMISTRZ MYSZYŃCA
07-430 Myszyniec
Plac Wolności 60

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie mi nieruchomości gminnej położonej
w …………………..…………. oznaczonej numerem ewidencyjnym ……………………….…………
o powierzchni …………………….. na okres od …………………..……. do…………...…………….. .
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

…………………………….…………
/podpis/

Załączniki:
1.

………………………………………………

2.

………………………………………………

3.

………………………………………………

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1.
2.
3.

Administratorem Danych jest Burmistrz Myszyńca, dane kontaktowe: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności
60, 07-430 Myszyniec, tel. (29) 77 21 141, e-mail: urzad@myszyniec.pl
W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu
(w zakładce dot. przetwarzania danych/ RODO) oraz w sekretariacie.
Przetwarzanie odbywa się w celach zawarcia umowy najmu/ dzierżawy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
jest niezbędne do:
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URZĄD MIEJSKI W MYSZYŃCU
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
tel. 29 77 21 141

wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3. Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego,
4. Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
5. Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
6. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
7. Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). Konsekwencją nie podania danych osobowych
może być niemożliwość zawarcia umowy.
Dostęp do danych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy, oraz organy administracji publicznej na podstawie
odrębnych przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1. przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania;
2. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia;
3. po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania itd.)
wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny oraz profilowane. Urząd nie będzie ich przekazywał
poza obszar UE.
1.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
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