
 

Nowe Miasteczko, dnia ………………………………. 

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

imię i nazwisko 

 

adres....................................... 

 

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

 

telefon...................................... 

 
Burmistrz  

Gminy i Miasta Nowe Miasteczko 
 

 
WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY 

 
Proszę o potwierdzenie  dołączonej umowy dzierżawy użytków  rolnych z dnia …………………………… 

położonych na terenie gminy Nowe Miasteczko. 

 

 

Powyższe niezbędne jest dla potrzeb postępowania w sprawie: 

(właściwe zaznaczyć) 

 

o wypłaty emerytury lub renty rolniczej1, 

o wydanie decyzji w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

ustania ubezpieczenia, wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne rolników2. 

 
Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z siedzibą w Nowym 
Miasteczku (67-124) przy ulicy Rynek 2.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: 
sekretariat@nowemiasteczko.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora 
ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@nowemiasteczko.pl.  
Dane przetwarzane są w celu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w 
klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.nowemiasteczko.pl w 
zakładce „Ochrona danych osobowych”.  

 
 

              ....…………………………. 
                                           podpis wnioskodawcy  

 

 
1Dotyczy umowy dzierżawy zawartej na okres minimum 10 lat w trybie następujących przepisów: 

2  art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
 

2  Dotyczy umowy dzierżawy zawartej na dowolny okres czasu w trybie przepisu art. 38 pkt 1 w związku z art. 36 ust.1 pkt 1 wyżej powołanej 

ustawy. 
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