
         Filipów, dnia………………….. 
                    
……………………..…….…………………….. 

               (imię i nazwisko) 

 

…………….…………..……………………….. 
 (adres) 

 

…………………………………….. 
(telefon kontaktowy)* 

 

       Wójt Gminy Filipów 

       ul. Garbaska 2 

       16-424 Filipów 

 

 

 

WNIOSEK  O  WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA 

 

W trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zwracam się z prośbą o 

wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt zawarcia co najmniej 10-letniej pisemnej  

umowy, której przedmiotem jest  dzierżawa gruntów oznaczonych numerem ewidencyjnym 

działki: 

…………………………………………………………………………………………………

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

położonych na terenie Gminy Filipów; obręb ……………………………………………… 

Zaświadczenie to jest mi niezbędne do przedłożenia w Kasie Ubezpieczenia Rolniczego. 

 

Zaświadczenie proszę wystawić w ……. egzemplarzach (podać ilość). 

 

        ………………………………… 
                  Podpis osoby wnioskującej 

 
(*) - Dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu 

rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy 

 

Uwaga!  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

- oryginał umowy dzierżawy celem weryfikacji - Umowa zostanie zwrócona wnioskodawcy; 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Filipów z siedzibą ul. Garbaska 2; 16-424 Filipów. 

Kontakt: tel.: (87) 569-60-81. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu poświadczenia zawarcia 

przez Pana/Pana 10-letniej umowy, której przedmiotem jest  dzierżawa gruntów oznaczonych numerem ewidencyjnym 

działki rolnego położonej w obrębie geodezyjnym na terenie Gminie Filipów. Szczegółowe informacje o przetwarzania 

Państwa danych znajdują się na odwrocie strony. 
 



 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzające zawarcie przez 

rolników umowy dzierżaw.  

1. Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane 

osobowe, jest Wójt Gminy Filipów z siedzibą ul. Garbaska2; 16-424 Filipów.  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzającego zawarcia przez Pana/Pana co najmniej 10-

letniej pisemnej umowy, której przedmiotem jest  dzierżawa gruntów oznaczonych numerem ewidencyjnym działki rolnej 

położonej w obrębie geodezyjnym na terenie Gminie Filipów 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych, adresu, ponieważ jest to niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z art. 28  ust 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 

1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana numeru telefonu podstawą 

przetwarzania jest Pani/Pana zgody. Podanie nie jest obowiązkowe 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.. 

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pan dane osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, gdy brak jest przesłanek 

przetwarzania danych w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa przez administratora. 

7. W przypadku danych osobowych uzyskanych  na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

8. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować poprzez adres e-mailem: iodo@filipow.pl . Do IOD należy 

kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Urząd, w tym sprawy dotyczące realizacji 

praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich 

przetwarzanie. 
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