
 

 

Nr wniosku ………………. 

Wypełnia ZGK 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

WNIOSEK 
o dzierżawę działki rekreacyjnej na terenie Miejskiego Obszaru Rekreacyjnego „Srebrna Polana” 

 
Ja niżej podpisana/y wnoszę o zawarcie umowy dzierżawy działki rekreacyjnej na terenie Miejskiego 
Obszaru Rekreacyjnego „Srebrna Polana” i oświadczam, że: 
- zamieszkuję na stałe w Zielonej Górze, 
- zarówno ja i mój współmałżonek/a (partner/ka) nie posiadamy na własność, w użytkowaniu, 
dzierżawie lub innej formie władania nieruchomości innej, działki na cele rekreacyjne - w tym ogródka 
przydomowego, 
- jestem jedynym członkiem gospodarstwa domowego, który złożył wniosek o dzierżawę działki 
rekreacyjnej na terenie Miejskiego Obszaru Rekreacyjnego „Srebrna Polana”. 
 

 

 

 

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

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. 

W losowaniu wezmą udział tylko prawidłowo i czytelnie wypełnione wnioski. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr wniosku ……………….               Kupon do losowania 
Wypełnia ZGK 
 

 

  ...................................................................  
                (czytelne imię i nazwisko) 

 

 

 

 

……………………………….………………………………………………..... 

imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania Wnioskodawcy 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Nr PESEL 

 

…………………………………………………………………………………… 

dane kontaktowe Wnioskodawcy  (telefon i e-mail) 

 
………………….……………………………………… 

miejscowość i data 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110 C 

65-120 Zielona Góra 



 

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule  

13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110c.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest – Rafał Wielgus, e-mail: iod@bhpex.pl, tel.:  

68 411 40 00. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów  

• art. 6 ust. 1 lit. a - wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w związku ze złożonym wnioskiem 

o dzierżawę działki rekreacyjnej oraz uczestnictwem osobistym w trakcie wyboru wniosków  

o dzierżawę działki rekreacyjnej, 

• art. 6 ust. 1 lit. c - w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze 

• art. 6 ust. 1 lit. f - w związku z przetwarzaniem danych do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

4. Pani/Pana dane przetwarzane są  

• w celu dokonania wyboru osób, z którymi zostanie podpisana umowa o dzierżawę działki 

rekreacyjnej. Ponadto, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Dane pozyskane zostały od osób, których dane dotyczą w związku ze złożonym wnioskiem  

o dzierżawę działki rekreacyjnej na terenie Miejskiego Obszaru Rekreacyjnego „Srebrna Polana”. 

7. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa oraz przez czas wykonywania założonego celu: 

• w przypadku osób, z którymi zostanie podpisana umowa dzierżawa przez czas trwania umowy 

dzierżawy oraz 10 lat po zakończeniu umowy, 

• w przypadku osób, z którymi nie zostanie podpisana umowa dzierżawy przez okres 6 miesięcy 

po zakończeniu procesu wyboru. 

8. Przysługują Pani/Panu: prawo 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 w zakresie określonym w przepisach prawa 

w tym Rozporządzenia. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, 

mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Dane osobowe w zakresie imion i nazwisk osób, które zostały wybrane w związku ze złożonym 

wnioskiem o dzierżawę działki rekreacyjnej zostaną upublicznione profilu internetowym 

Administratora oraz na jego stronie internetowej. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


