
  
 
(dane właściciela działki)  Łomża, ……………… 
 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, że jesteśmy właścicielami terenu położonego w mieście Łomża 
stanowiącego działkę o numerze ……………………. o powierzchni …………………. ha 
z obrębu ewidencyjnego: ……………..……., oznaczoną w księdze wieczystej 
nr ……………………………….  
Wyrażamy zgodę na prowadzenie przez Urząd Miejski w Łomży działań zmierzających 
do pozyskania inwestora na ww. teren, w tym do prowadzenia działań informacyjno-
promocyjnych (udział w targach gospodarczych, w wydarzeniach i konkursach 
umożliwiających promowanie i podnoszenie rangi tego terenu).  
Zapoznałam/em się z treścią znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej i znane mi są 
przysługujące prawa przy przetwarzaniu podanych danych osobowych. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach określonych powyższej klauzurze. 

 
 

……………………………………. 
Podpis właściciela działki 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych właścicieli terenów 
wskazanych pod aktywizację gospodarczą 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą Pl. Stary Rynek 14, 
18- 400 Łomża, email : prezydent@um.lomza.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu 
email: akondraciuk@um.lomza.pl lub telefonicznie tel. 86 215 67 33  w sprawach związanych bezpośrednio 
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji terenów aktywizacji gospodarczej miasta 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach , o których mowa w pkt 3 odbiorcami  Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

a. Firmy deweloperskie, potencjalni inwestorzy, firmy zajmujące się pozyskiwaniem inwestora, agencje rządowe 
i inne instytucje zajmujące się pozyskiwaniem inwestorów oraz gruntów pod inwestycje. 

b. Organy administracji publicznej, uprawnione do uzyskania takich informacji w ramach konkretnego 
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji 
międzynarodowej tylko w oparciu o przesłanki określone art. 45, 46, 47 i 49 RODO i w dozwolonych w tych 
przepisach granicach.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyczerpywania terenów przewidzianych pod 
aktywizację gospodarczą w mieście, zgodnie z kategorią instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt – jeśli 
dotyczy.  

7. W  związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art.15 RODO 
b. żądania ich sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art.16 

RODO 
c. usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym ) na podstawie art.17 RODO 
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO  
e. prawo przenoszenia, na podstawie art.20 RODO 
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 RODO, 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomży narusza przepisy RODO 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane  

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do promowania Pani/Pana terenów przez 
miasto Łomża. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości tej promocji. 

mailto:akondraciuk@um.lomza.pl

