
                  
 
___________________________________                                                        _____________________                   
  (imię i nazwisko)                              (miejscowość i data) 
  
___________________________________                                              
  
 
___________________________________ 
  (adres  zamieszkania)  
  
___________________________________                         
(telefon)                                                                                       

         Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
                Ul. Północna 27/29 
                91-420 Łódź 
  
 
  

OŚWIADCZENIE OSOBY ZAMIERZAJĄCEJ NABYĆ NIERUCHOMOŚĆ ROLNĄ 

 

W związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnych oznaczonych numerem/numerami 

__________________________________________________________________________________

o łącznej powierzchni __________ ha, położonych/ej w obrębie   geodezyjnym 

_________________________________________ na terenie gminy ___________________________ 

zwracam się do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o wydanie opinii w sprawie rękojmi 

należytego prowadzenia przeze mnie działalności rolniczej na ww. nieruchomości, celem 

przedłożenia jej w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. 

 Oświadczam, że na zakupionej nieruchomości będę/będziemy prowadzić działalność rolniczą w 

postaci:  

__________________________________________________________________________________ 

 

Kwalifikacje rolnicze: 

 

 

 

                                 ____________________________________ 

                              (Czytelny podpis)  

 

 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

w Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego 

  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (zwanego 

dalej: RODO) informujemy”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

  

1. Administratorem Państwa danych osobowych w Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego jest Izba 

Rolnicza Województwa Łódzkiego, 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego  

na  adres  e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody  wyrażonej przez Panią/Pana na 

przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego jako administratorze, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) oraz art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.)  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania ciążących na 

administratorze obowiązków prawnych wynikających z odrębnych przepisów.  

5..Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  

o art. 1 ust. 1 w zw. z art.2 ustawy z dnia  6 września 2006r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 

Dz.U. z 2016r. poz.1767 z późn. zmian)   

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych    

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) na podstawie art. 17 RODO prawo żądania od administratora  usunięcia danych osobowych, z 

zastrzeżeniem przypadków wymienionych w art.17 RODO 

 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.   Informuję, że nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 



b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 

 

 

 

Data, miejscowość                                                                                                       Podpis 

 

 


