Ostrow Mazowiecka, dnia

2018 r.

(nazwisko i imi^)

(adres zamieszkania)
07-

PESELlub NIP
Data urodzenia

Wojewodzlwo
Powiat
Gmina

Wojt Gminy
Ostrow Mazowiecka

Zwracam si? z prosb^ o wydanie zaswiadczenia,

nie posiadam zaleglo^i

podatkowych w Urz?dzie Gminy Ostrow Mazowiecka. Zaswiadczenie zlozone b?dzie
w

w sprawie

Czytelny podpis

Klauzula infonnacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^u z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rczporz^dzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj?,
ze:

1. Administraiorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostrow Mazowiecka
reprezentowana przez Wojta z siedzlb^ przy ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 5,
07-300 Ostrdw Mazowiecka, REGON:550667913;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ w celu realizacji obowiqzkow
wynikaj^cych z przcpisow prawa, na podstawlc art.6 ust. 1 lit. c. RODO.
3. Odbiorcii Pani/Pana danych osobowych mogct bye podmioty uprawnione na odstawie
przepisow prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywac Pani/Pana danych osobowych do pahstwa
trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej;

5. Dane osobowe b?d% przechowywane przez okres wynikaj^cy z przepisow prawa,
w szczegolnoki ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz rozporzqdzenia Prczesa Rady Ministrdw z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuni?cia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez

wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
przedjej cofni?ciem;

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych.

8. W przypadku realizacji przez administratora zadah ustawowych podanie danych
osobowych jest obligatoryjne. W pozostalych przypadkach podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencjq^ niepodania danych b^dzie
odmowa zalatwienia sprawy przez administratora.

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania.

10. Administrator wyznaczyl Inspeklora Ochrony Danych Osobowych - Pana Jaromira
Dylewskiego, z ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania
Pahstwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@gminaostrowmaz.home.pl.

Oswiadczenie

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrazam, zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dia potrzeb niezb?dnych
do realizacji zlozonego przeze mnie wniosku w dniu

zgodnie z rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^^u z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Wiem,ze Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Ostrow Mazowiecka
reprezentowana przez Wojta z siedzib^ przy ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 5,
07 300 Ostrow Mazowiecka, REGON:550667913,

3. Podaj? dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam,ze s^one zgodne z prawd^.
4. Zapoznalem(-am) si? z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacj^ o celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przyshiguj^cych mi prawach
zwi^anych z ich przetwarzaniem.
Ostrow Mazowiecka,dnia

(czytelny podpis)

