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

                   (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

............................................................................................. 

                          (adres zamieszkania) 

 

PESEL................................................................................ 

 

Nr telefonu ……………………………………………… 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Stanin 

 

                                                                                                              21-422 Stanin 

W N I O S E K 

 

 Proszę o wydanie zaświadczenia, o powierzchni gruntów w ha fizycznych i 

przeliczeniowych, figurujących w ewidencji podatkowej w roku ........................na podatnika: 

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

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

Niniejsze zaświadczenie niezbędne jest do przedłożenia w KRUS, ZUS, GOPS, MOPS, PUP, 

ZEAS, SZKOŁA, UCZELNIA, ARiMR, KOWR, BANK, INNE …………………………… 

(odpowiednie zakreślić). 

                                                                                         .............................................................. 

                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję Pana/Panią, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych we:  

a) wnioskach o przyznanie ulg podatkowych,  

b) dokumentach składanych w prowadzonych przez Wójta Gminy postępowaniach podatkowych, 

c) wnioskach o przyznanie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego, 

d) informacjach i deklaracjach podatkowych  

e) wnioskach o wydanie zaświadczeń podatkowych  

         jest Wójt Gminy Stanin z siedzibą w Urzędzie Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin,  

         tel. (25) 798 11 18, adres e-mail: stanin@stanin.pl  

2) kontakt z inspektorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Staninie - tel. (25) 798 11 18, adres e-mail: iod@stanin.pl 

3) dane osobowe podawane w dokumentach, o których mowa w punkcie 1, przetwarzane są w celu odpowiednio:  

a) przyznania ulg podatkowych,  

b) przeprowadzenia postępowań podatkowych, 

c) przyznania zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego, 

d) dokonania wymiaru podatków lokalnych na podstawie informacji i deklaracji podatkowych 

e) wydania zaświadczeń podatkowych 

- na podstawie przepisów ustaw: Ordynacja podatkowa; o podatkach i opłatach lokalnych; o podatku rolnym; o podatku 

leśnym; o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 

4) dane osobowe podane w ww. dokumentach będą przechowywane przez administratora danych przez okres 10-ciu lat licząc 

od końca roku, w którym dokumenty te wpłynęły; 

5) przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora: 

a) dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i małoletnich dzieci, których dane dotyczą,  

b) ich sprostowania,  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e) a także prawo do przenoszenia danych;  

6) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych; 

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia spraw, o których mowa w punkcie 3,   

a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania - niepodanie danych skutkuje wydaniem nieprawidłowych 

decyzji administracyjnych.   

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

……………………………………. 

             (czytelny podpis) 

 


