...................................................................
(imię i nazwisko)

Łapy, dnia ………………….

...................................................................
(adres)

..................................................................
PESEL.......................................................
tel. ………………………………………
Burmistrz Łap
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24
w Łapach

WNIOSEK

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM
Proszę o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym gospodarstwa rolnego/nieruchomości
̽.
Niniejsze zaświadczenie zostanie przedłożone w.…………………………………………………….
...............................................................................................................................................................
w sprawie .............................................................................................................................................
..........................................................................................................,...................................................

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 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, RODO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl,
bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251 Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:iod@um.lapy.pl.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski w Łapach jest wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
c RODO oraz art. 217 Kpa/ art. 306 a ustawy Ordynacja podatkowa. Państwa dane osobowe, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez
Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
Przysługuje Państwu, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, których podanie jest niezbędne do wydania zaświadczenia. Brak wyrażenia zgody
spowoduje brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane zgodnie z przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO.

…..................................................
(podpis)

