
……………………………                               ………………………………… 

     imię i nazwisko    wnioskodawcy                                                                                                                                Miejscowość, data 

…………………………… 

           adres 

……………………………                                                          

Wójt Gminy Bedlno 

Bedlno 24, 99-311 Bedlno 

 

 Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów 

Proszę o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów znajdujących się na terenie 

Gminy Bedlno. 

Umowa dzierżawy została zawarta dn. ……………………………………………, pomiędzy 

wydzierżawiającą/ym/ymi ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                           (imię, nazwisko, adres) 

a dzierżawcą/ami …………………………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                          (imię, nazwisko, adres) 

Umowa dzierżawy została sporządzona stosownie do przepisów Ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (proszę zaznaczyć właściwe pole):  

    art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  

Jednocześnie oświadczam, że:  

• wydzierżawiający zawiera niniejszą umowę w celu zaprzestania prowadzenia 

działalności rolniczej w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  

• dzierżawca nie jest małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym (dzieci, wnuki, 

prawnuki) lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą z 

Wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym lub małżonkiem takiej osoby  

                                                                                    ________________________________  

                                                                                    Data i podpis składającego oświadczenie  



  art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  

Jednocześnie oświadczam, że:  

dzierżawca gruntów objętych przedmiotową umową prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach 

w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

                                                                          ____________________________________  

                                                                                 Data, podpis składającego oświadczenie 

 

Zaświadczenie to jest mi niezbędne do przedłożenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

W załączeniu oryginał umowy dzierżawy gruntów, będącej przedmiotem wniosku.                                                                                                                

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
            Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na 
podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, 
że:  
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest: GMINA BEDLNO – Wójt 
Gminy Bedlno. Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: BEDLNO 24, 99-311 
BEDLNO. 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani Dorota 
Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail 
dorota.wiosetk@ugbedlno.pl 
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
danych oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4. Dane osobowe na podstawie art.  6 ust.  1 lit. c RODO będą przetwarzane przez Administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z Kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustawy z 
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z wnioskiem Pani/Pana w 
sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów. 
5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 
6. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c od momentu pozyskania będą 
przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się 
każdorazowo w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji. 
7. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane, przechowywane przez okres, o którym mowa w pkt. 
6 oraz przez okres realizacji celów, o których mowa w „Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych” do 
czasu jej odwołania lub zmiany. 
8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.  
9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na 



zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.  
11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest 
konieczne i prawnie wymagane.   Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
     

 

 

                                                                                                        _______________________________ 

                                                                                                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Bedlno – Wójta Gminy Bedlno, Bedlno 24,  99-311 
Bedlno, jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż 
jest to wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oznaczonych we wniosku o 
potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów, jako „dane nieobowiązkowe”  w  celu  
ułatwienia  i  przyspieszenia  kontaktu  ze  mną  w  sprawach  dotyczących przedmiotowego wniosku, 
z wykorzystaniem podanego przeze mnie poniżej numeru telefonu, zgodnie z Rozporządzeniem 
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) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 
Podanie ww. danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia 
wniosku o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów. 
Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższej zgody. 
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu 
zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych lub na adres e-mail: 
dorota.wiosetk@ugbedlno.pl 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
 
 
……………………………………………. 
Numer telefonu (dane nieobowiązkowe) 
 
 
………………………                                                      ........................................................................... 
    (data)                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 

 


