
dnia 

W N I O S E K 
o wydzierżawienie nieruchomości 

Proszę o wydzierżawienie / dalszą dzierżawę/ nieruchomości stanowiącej /cych/ 
własność Gminy położonej w obrębie oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem /ami/ działki /łek/ o 
pow 

/ podpis/ 



Szczegółowa klauzula informacyjna 
przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o wydzierżawienie nieruchomości 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11 b, 22-442 Adamów, tel.: 
84 6186 102,e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wniosku o wydzierżawienie nieruchomości 

4. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

6. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom 
i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 
dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a. do dostępu do swoich danych; 

b. do sprostowania swoich danych; 

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości 
realizacji wniosku oraz wskazanego celu przetwarzania. 

Podstawy prawne: 
• Rozporządzenie 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 - RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
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