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

miejscowość, data 

…………………………. 

Imię i Nazwisko 

 

…………………………. 

Adres 

 

…………………………. 

Numer telefonu 

 

…………………………. 

Numer dokumentu tożsamości 

 

 

 

Proszę o przekazanie odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Zapolice 

nieruchomości położonej w gminie …………….., obręb……… oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka/działki …………………….. na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

*  opisana wyżej nieruchomość jest objęta wspólnością majątkową małżeńską 

z…………………………………………………………………………………  

i przekazywane środki pieniężne wchodzą do tej wspólności  

*  opisana wyżej nieruchomość stanowi mój majątek osobisty i przekazywane środki 

pieniężne wchodzą do majątku osobistego  

 

*(wypełnić jeśli dotyczy, niepotrzebne skreślić). 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych 

niezbędnych do wypłaty odszkodowania ustawowego wynikającego z decyzji o przejęciu z mocy prawa 

na rzecz Gminy Zapolice nieruchomości, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).) orazRozporządzenie 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.)Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

 

 

………………………………… 

                                                                                               podpis 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

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) informujemy, że: 

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

ul. Plac Strażacki  5, 98 – 161, Zapolice, tel. 43 823 19 82. 

2. Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Zapolice jest Pani Małgorzata Barcka, tel. 

43 823 19 82 wew. 34, e-mail: iod@zapolice.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem 

zadań przez Wójta Gminy Zapolice na podstawie art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

b) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wójta Gminy 

Zapolice na podstawie art.6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa;  

b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty 

przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 

3 celu przetwarzania i będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnymi archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, 

stanowiący załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia; 

b) prawo do sprostowania danych, na postawie art.16 Rozporządzenia; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia; 

d) prawo do graniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia; 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 

g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Wójta 

Gminy Zapolice. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o samorządzie gminnym 

oraz innych ustaw dziedzinowych. 

 

Wyrażam zgodę 

 

 

…………………………………… 

            Data i czytelny podpis 


