Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Gryfino, dnia……………………………
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
…………………………………………………..….
Nazwa firmy

……………………………………………………….
NIP i REGON

………………………………………………………..
Nr KRS

…………………………………………………..…….
Siedziba firmy

………………………………………………………….
Nr telefonu

………………………………………………………….
Adres e-mail

………………………………………………………………………….

Adres i numer lokalu/ gruntu, którego wniosek dotyczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj działalności prowadzonej w lokalu ( zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

WNIOSEK
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie
możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych
i gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino, w związku z ograniczeniem prowadzenia
działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, oświadczam, że prowadzenie przez mnie działalności gospodarczej w ww. lokalu/na
gruncie*, zostało zawieszone/ograniczone* od dnia…………………………………………….
W związku z powyższym proszę o obniżenie miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu/
dzierżawę gruntu* w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. o 50%/90%*
Jednocześnie oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie zalegam z czynszem i opłatami
za świadczenia z tytułu najmu/dzierżawy oraz z tytułu podatku od nieruchomości.

………………………………………
Podpis wnioskodawcy
( zgodnie ze sposobem reprezentacji)
* niewłaściwe skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z zapisami art. 13 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 (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) –
dalej RODO, informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino z siedzibą w Gryfinie
ul.1 Maja 16, 74-100 Gryfino,

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 20 11, e-mail: iod@gryfino.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz z szeregu ustaw kompetencyjnych
(merytorycznych),a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy;
b) zawarcia i realizacji umów;
c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;.

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane
innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) administrator danych osobowych;
b) pracownicy merytoryczni;
c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.

6.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
w przypadku uznania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora za niezgodne
z prawem – na podstawie art. 77 RODO;

7.

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

