
FORMULARZ  ZGŁOSZENIA 

zainteresowania umieszczeniem farmy fotowoltaicznej  na nieruchomości 

o powierzchni min. 1 ha i  klasy gruntów rolnych  IVa,  IVb, V i VI  

 

• ………………………………………………………………………… 
                                                                                  (nazwisko i imię) 

 

• ………………………………………………………………………… 
                                                           (nr działki, obręb , powierzchnia, klasa gruntów rolnych ) 

 

• ………………………………………………………………………… 
                                                             (numer telefonu kontaktowego) 

 

 
 

……….………...........………………………………….. 
                                                  (podpis właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości ) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przekazanie FORMULARZA ZGLOSZENIA, 

zawierającego moje dane osobowe przez Burmistrza Lubska, reprezentującego Urząd Miejski w 

Lubsku z siedzibą przy. Pl. Wolności 1 dla firmy zainteresowanej postawieniem farmy fotowoltaicznej 

na mojej działce. 

Oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie  i świadomie oraz, że zostałem/am poinformowany/a o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania jak również 

wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

……….………...........………………………………….. 
                                                  (podpis właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości ) 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

 

Na podstawie art.13 RODO informujemy, iż  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz 

Lubska (plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, telefon kontaktowy : 68 457 61 08). Dane osobowe przetwarzane są 

na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  wyrażonej  poprzez akt złożenia FORMULARZA 

ZGŁOSZENIA w celu wskazanym w formularzu. Odbiorcą danych będzie firma zainteresowana postawieniem 

farmy fotowoltaicznej na Państwa działce. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

osiągnięcia celu , w którym zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody. Podanie danych osobowych nie jest 

obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi przekazanie danych firmie zainteresowanej 

postawieniem farmy fotowoltaicznej na Państwa działce. W odniesieniu do danych, które Państwo przekazali 

Burmistrzowi Lubska mają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w 

konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych oraz 

przysługujących praw  mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@lubsko.pl  


