
         ………………………..……… 
             (miejscowość i data)  
Wnioskodawca: 
 

………………………………………………. 
(imię i Nazwisko ) 
 

………………………………………..…….. 
(adres zamieszkania) 
 

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

 

WNIOSEK   
 

o potwierdzenie przez Wójta Gminy Łowicz zawarcia umowy dzierżawy,  
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  

 

 

Proszę o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy, gruntów położonych na terenie GMINY 

ŁOWICZ, którą chcę przedłożyć w KRUS  w celu: 

 
 uzyskania prawa do emerytury/renty w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej w 

wyniku wydzierżawienia użytków rolnych (gospodarstwa rolnego), stosownie do przepisów z art. 28 ust.4 

pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 174 )*.  

 
 uzyskania prawa do ubezpieczenia społecznego z tytułu dzierżawienia użytków rolnych na podstawie 

umowy dzierżawy stosownie do art. 38 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2020 

r., poz. 174)* . 

 
* odpowiednie zaznaczyć 

** dane dobrowolne 

 

załącznik: 
- oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku. 
 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Urząd Gminy Łowicz z siedzibą w Łowiczu  ul.  

Długa 12 dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy dzierżawy. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz prawie cofnięcia zgody .  

 

 
          

 
…………………………………. 

               (podpis wnioskodawcy)  
 
 

Informacje: 
 

1. Odbioru potwierdzonej umowy dzierżawy dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do 

odbioru.  

2. Odbiór potwierdzonej umowy dzierżawy następuje w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Łowicz. 

3. Termin załatwienia sprawy do 7 dni. 

4.  Wolne od opłaty skarbowej. 
 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 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 – dalej zwanym „Rozporządzeniem” informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łowicz jest Wójt Gminy Łowicz, z siedzibą przy ul. 

Długiej 12, 99-400 Łowicz. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) u Administratora jest Paweł Modrzejewski,  adres e-mail: inspektor@kiodo.pl lub tel. 

544 544 001. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach: 

a) w celu potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

b) Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

c) W wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podaja Państwo w celu 

usprawnienia kontaktu, a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email). Dane te są oznaczone jako 

dobrowolne, a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w celu kontaktu i w związku ze sprawą, dla której  Państwo 

podają te dane. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3  a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez 

okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.  

1. Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:   

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia  

f) cofnięcia  zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 

lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście 

w Urzędzie.   

2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy Łowicz, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania 

przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.  

5. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.  
 

mailto:inspektor@kiodo.pl

