………………………… dnia ………………….
Wnioskodawca
………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Grębocice
……………………………………………..
(adres)

………………………………………………
(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRACĘ
W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Wnioskuję o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)…………………………………………………………………………………………….

położonym w miejscowości …………………………………………………………… o powierzchni …………………ha
w okresie od ………………………………………. do …………………………………………..
Zaświadczenie zostanie wykorzystane w celach emerytalno-rentowych*, przedłożone w
ZUS*, innych(proszę wpisać jakich)………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam:
1. Oświadczenie wnioskodawcy – druk ZUZ lub KRUS*.
2. Zeznania dwóch świadków – druk ZUZ lub KRUS*.
3.Zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego przez osoby, w którym
wnioskodawca pracował.
4.Zaświadczenie o miejscu zameldowania wnioskodawcy w okresie, którego ma dotyczyć
zeznanie świadków potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym*.

……………………………………….
Podpis wnioskodawcy
Informacja:
*- niepotrzebne skreślić

Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenie
wydawane do celów emerytalno-rentowych i stażowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Do wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150
Grębocice, tel. +48 76 831 55 01; e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl

•

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): Tomasz Wadas, e - mail: iodo@amt24.biz, tel:76 300 01 40

•

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach
kontaktowych związanych z w/w wnioskiem.

•

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
- art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
- ustawa z dnia 20 lipca o wyliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.)
- art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.

•

Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

•

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz
przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

•

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia
danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

•

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

•

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-913 Warszawa.

•

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

•

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

•

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.

•

Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

