........................................................
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imię, imiona, nazwisko wnioskodawcy

miejscowość, data

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

adres zamieszkania wnioskodawcy
........................................................

PESEL wnioskodawcy
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że na działce zlokalizowanej w Powiecie ..........................................,
Gmina .........................................., obręb .........................................., nr działki ...............................,
o powierzchni ................., wielkość udziału w działce (wpisać wielkość udziału w działce lub „nie dotyczy”)
..........................., zamierzam przez okres co najmniej 10 lat należycie prowadzić działalność rolniczą oraz
posiadam stosowne umiejętności / wykształcenie / doświadczenie (niepotrzebne skreślić) w tym zakresie.
Zamierzam prowadzić działalność rolniczą, polegającą na: .....................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Oświadczam, że przytoczone powyżej stwierdzenia dotyczące nabywanej nieruchomości
i prowadzenia działalności rolniczej są zgodne ze stanem faktycznym oraz że znane są mi
konsekwencje ich złożenia niezgodne ze stanem faktycznym.
..............................................................................

własnoręczny podpis (czytelnie imię, imiona, nazwisko)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim na ul. Zygmunta Wróblewskiego 3,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania związanego
z przedmiotowym oświadczeniem - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
..............................................................................

własnoręczny podpis (czytelnie imię, imiona, nazwisko)

