Narew, dnia …………………….
Oświadczenie
Ja niżej podpisana/y ...............................................................................................................
zam. ........................................................................................................................... oświadczam, że :
1) posiadam (nie posiadam) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w
rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.: Dz.U. z
2019r., poz. 1256 z późn.zm).,
2) posiadam (nie posiadam) grunty gospodarstw rolnych zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tj.: Dz.U. z 2019r., poz. 1256 z późn.zm).
3) oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.: z 2019r, poz. 1256 z późn.zm.)
- Oświadczam, że zostałem poinformowany/a/, iż w sytuacji pozytywnego załatwienia złożonego wniosku z
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
czyli otrzymanej pomocy publicznej w rolnictwie, informacja o udzielonej pomocy zostanie podana do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP.
- Oświadczam, że zostałem zaznajomiona/y z przepisami o ochronie danych osobowych i dokumentacją w
sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych (informacją przekazywaną na podstawie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych – RODO – stanowiącą załącznik do niniejszego
oświadczenia/wywieszoną w budynku Urzędu Gminy Narew / jednostki organizacyjnej Gminy Narew1 ).
Załącznik:
1. informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Narew i jednostkach
organizacyjnych Gminy Narew.

…………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1),
dalej „RODO” , informuję:
1.
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17210 Narew. Może Pan/Pani skontaktować się z nim osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem:
85 6816016.
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Urzędu Gminy Narew, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Narew Justyną Kułakowską za pomocą adresu: iod@narew.gmina.pl.
3.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) w celu ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych, wypłaty świadczeń i realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny), ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) w celu archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.),
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody [telefon, email].
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
1)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: Policja, Prokuratura,
Sądy, a także w ramach współpracy z zakresu spraw dotyczących funduszu alimentacyjnego: inne Urzędy Gminy/Miasta, MOPR,
GOPS, MOPS.
2)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Narew przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem jest Wójt Gminy Narew, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne.
Ponadto odbiorca danych będą operatorzy pocztowi, banki realizujące płatności.
6.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania administracyjnego, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, włączając w to przepisy ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 553 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1)
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
2)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
3)
przenoszenia danych - w przypadku, gdy w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
4)
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem [email, telefon].
8 Przysługuje Pani/Panu skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Pana/Pani dane:
a) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
b) nie są przekazywane poza EOG.
10.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w celu ustalenia prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i jego wypłaty.

