
.......................................................                                 .......................................................
( imię i nazwisko )                                                                                                                 ( miejscowość ,  data )

........................................................
                    ( adres )

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

........................................................
                   ( nr  telefonu ) **

NIP:
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                               

                                                                                                                                          Urząd Miejski w Nowej Rudzie
                                                                                                                              Wydział Mienia Komunalnego
                                                                                             ul. Rynek 11

W N I O S E K 

o rozwiązanie umowy dzierżawy/najmu* nieruchomości stanowiącego zasoby 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Proszę o rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości  oznaczonej ewidencyjnie 
………………AM  ....................  Obręb................... o powierzchni.............................ha /m2  *

położonej przy ulicy....................................................  miasta  Nowa Ruda

którą  dotychczas  wydzierżawiam  od  Gminy  Miejskiej  Nowa  Ruda  na  podstawie  umowy
dzierżawy/najmu z dnia ……………………… .         

                                                                                   
                                                                                             ..........................................................
                                                                                                             (data  i  podpis)

*     niepotrzebne skreślić

**
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych 
osobowych w celach  kontaktowych. 

                                                                                            ……………………………………..
                                                                                                       (data i podpis)



Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta w Nowej Rudzie

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) informuję, iż:
1. administratorem  Pani/Pana  danych   osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Nowa Ruda z siedzibą  ul. Rynek 1
    57-400 Nowa  Ruda;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:
    - art. 6 ust. 1 lit.a,c   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    - przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst  Dz.U. z 2018r.poz.121 zm.);
4. odbiorcami   Pani/Pana   danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
    osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji  zadania do  którego dane osobowe zastały
    zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6. posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do danych  osobowych, do  ich  sprostowania,
    usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
    przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

*Prawo  żądania  od  administratora  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania, wniesienia  sprzeciwu  wobec   
  przetwarzania nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa.

mailto:iod@um.nowaruda.pl

