
……………………………..                                                               Rudna, dn……………………
……………………………..
                             Imię i Nazwisko

……………………………..
……………………………..
                                   Adres

tel…………………………..

Wójt Gminy Rudna

Uprzejmie proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż grunt/y przeznaczony/e do 
zalesienia – działka/i o nr ……………………………………, obręb………………………… jest 
położony na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3
pkt 1 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. 

Zaświadczenie jest konieczne w celu uzyskania pozwolenia na zalesienie gruntów ornych.

…………………………………..
                                                                                                                                podpis

Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na odwrocie strony.



Informacja o przetwarzaniu danych dla osób wnioskujących 

Administrator danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Cele przetwarzania Podstawa prawna

5 lat

5 lat

Archiwizacja danych 5 lat

Odbiorcy

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Obowiązek podania danych

Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 
Rudna

iod@rudna.pl, 728706901, 667941610

Czas 
przechowywania 

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, wydanie 
zaświadczenia

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw.:

O danych własnych zgromadzonych w rejestrze 
PESEL

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego
•Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o 
ewidencji ludności
•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za 
udostępnienie danych z rejestrów 
mieszkańców oraz rejestru PESEL
art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy 
ul. Królewskiej 27
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:
•NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-200, Ul. Wierzbowa 7, Tel. 
768358801

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 
przepisów prawa i jest niezbędne do złożenia oraz rozpatrzenia 
wniosku oraz wydanie zaświadczenia w związku z przedmiotową 
sprawą


