
Załącznik Nr 10 do Regulaminu  
Suwalskiej Karty Mieszkańca 

 
Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Miasta Suwałk  

i utrzymywaniu się wyłącznie z rolnictwa. 

 

 

Ja ..................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, numer PESEL) 

Imię matki: ..................................................     Imię ojca: .................................................... 

 

oświadczam, że jestem rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk  

i utrzymuję się wyłącznie z rolnictwa. 

 Oświadczam, że jestem świadoma /świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

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

(miejscowość)                    (data)            (czytelny podpis) 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, imię matki, imię ojca) zawartych w niniejszym 

oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w Programie „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz w celach 
informacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt. 11 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Obowiązek informacyjny 
1. Administratorem podanych przez Pana /Panią danych będzie Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą na ul. A. Mickiewicza 1, 

16 - 400 Suwałki. 
2. W sprawie danych osobowych może się Pan /Pani kontaktować z nami pod adresem: iod@um.suwalki.pl 
3. Podane przez Pana /Panią dane (imię, nazwisko, PESEL, imię matki, imię ojca) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych dla uczestnictwa w Programie „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz w celach informacyjnych Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach. 

4. Podstawą przetwarzania przez nas podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. W każdej chwili może Pan /Pani wycofać udzieloną zgodę, po prostu pisząc do nas wiadomość lub osobiście 
informując osoby koordynujące Program „Suwalska Karta Mieszkańca”. 

5. Dane podane przez Pana /Panią we wniosku nie będą przekazywane. 
6. Dane podane przez Pana /Panią będziemy przetwarzać przez okres ważności wydanych Suwalskich Kart Mieszkańca. 
7. W każdej chwili ma Pan /Pani prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w którym 

przetwarzane są dane. 
8. Przysługuje Panu /Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, odnośnie przetwarzania podanych przez Pana 

/Panią danych osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do procesu wydania przedmiotowej Suwalskiej Karty 

Mieszkańca. 
10. Dane podane przez Pana /Panią nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana /Pani sytuacje prawną lub wywołać dla Pana /Pani inne 
podobne doniosłe skutki.  

 

 

 

....................................    ................................  ...................................... 
(miejscowość)                    (data)            (czytelny podpis) 


