
 
____________________________________   Lędziny, dnia _________________ 

 
 
____________________________________ 
 
 
____________________________________ 
               Imię, nazwisko, adres 
 
Numer telefonu ________________________ 
 
PESEL _______________________________ 
 
 
 
       
                BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY 
 
 
 

 
 Zwracam się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu pod garaż 

położony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny przy ulicy 

__________________________ w Lędzinach, na okres 3 lat. 

 

Numer umowy __________________________________. 

 

 
      
          ________________________ 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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), zwanym dalej RODO, 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lędziny z siedzibą przy ul. Lędzińskiej 55 
w Lędzinach  
2. Burmistrz Miasta Lędziny wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@ledziny.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Lędziny, wynikającego z poniższych 
przepisów prawa: 
a) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  
b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, 
c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  
d) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
e) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. 
Dane nieobowiązkowe (telefon, e-mail) przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego 
wniosek z wnioskodawcą. 
4. Odbiorcami Pani/Pana Danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 
świadczące usługi na rzecz Urzędu Miasta Lędziny w oparciu o stosowne umowy (operator pocztowy, rzeczoznawcy 
majątkowi, kancelarie prawne). 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.  
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody dla danych 
nieobowiązkowych (telefon, e-mail) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy. 
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  


