Pionki, dnia…………………..

……………………………..................
/imię i nazwisko/ nazwa/

………………………………..............
/adres zamieszkania/
………………………………………..

WÓJT GMINY PIONKI
OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
wynikającej z art. 297§1 KK1, oświadczam, że:
użytkuje grunty o powierzchni: ……………………………..
położone w miejscowości:………………………………………..……………………………………….;
figurujące na:…………………………………..………………….................................................

……………………………….
własnoręczny podpis

1

Art. 297§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji
lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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1.

KLAUZURA INFORMACYJNA

2.

Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych jest
Wójt Gminy Pionki z siedzibą Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki.
Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. , poz.1000), w celu realizacji przez Wójta Gminy Pionki
– Gminę Pionki obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie prawa.
Każda osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego. Udostępnione dane
nie będą podlegały profilowaniu.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel.48 612-15-14, mail: iod@gmina-pionki.pl
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