
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD  

W GOSPODARSTWIE ROLNYM  

  

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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis z siedzibą  

w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, tel. /29/761-19-81, e-mail: sekretariat@lelis.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lelis możliwy jest pod 

numerem tel. /29/ 761-19-92 lub adresem email: iod@lelis.pl  

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych w celu szacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Lelis w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6. Udostępnione przez Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować nieprzyjęciem wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym. 

 

 

WYRAŻENIE ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych  

z siedzibą w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, w celu szacowania szkód w 

gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Lelis w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

…………………………………….………………… 
(Data i podpis osoby składającej wniosek) 
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