...............................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany , ..................................................................................................................
( imię i nazwisko wnioskodawcy , adres zamieszkania )
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 1984 r o podatku rolnym
(tj.: Dz.U. z 2019 r , poz. 1256 ze 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
1984 r o podatku rolnym (tj.: Dz.U. z 2019 r , poz. 1256 ze zm.)

...................................................................
imię i nazwisko
*) niepotrzebne skreślić

...................................................................
( miejscowość i data )

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany, .....................................................................................................................
( imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania )

oświadczam , że prowadzę działalność rolniczą o której mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r o podatku rolnym (tj.: Dz. U. z 2019 r , poz. 1256 ze zm.)
..................................................................................
imię i nazwisko

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą , w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego,
hodowlanego oraz reprodukcyjnego , produkcję warzywniczą , roślin ozdobnych , grzybów uprawnych , sadownictwa, hodowlę i produkcje
materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych , produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i
hodowlę ryb.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(Dz.Urz.UE L119 z 2016r., str.1, sprost. Dz.Urz. L 127 z 2018,str.2), w skrócie RODO
Informuję, że:
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w
Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka
2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka,
tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl
3/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie ustawy z
dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2188) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
4/ Pani Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie odpowiednich przepisów prawa,
5/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
6/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku wynikającego z rozporządzenia w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
7/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie
podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji obowiązku prawnego,
8/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9/ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
10/ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

