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OŚWIADCZENIE 

  

W imieniu …………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam, że: 

- w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, innego 

przekształcenia lub połączenia.   

- nie mam żadnych zaległości podatkowych ani zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, ani też nie jestem w zwłoce z wykonaniem swych zobowiązań i nie istnieją żadne 

prawne i faktyczne przeszkody uniemożliwiające należyte wykonywanie przeze mnie 

zobowiązań wynikających z zawarcia i realizacji umowy dzierżawy, w tym w zakresie 

zobowiązań, które ustalone zostaną w decyzjach regulujących kwestie wyłączenia gruntów 

leśnych z produkcji, wydawanych w trybie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1161 ze zm.); 

 

 

........................................................... 
                                                                                                                (czytelny podpis) 
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Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu   

z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych 

................................................ 
(miejscowość i data) 

................................................... 
             (nazwisko i imię) 

.................................................. 
            (adres zamieszkania) 

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

…….………………………………………… 
                    (numer  PESEL) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

- jako będący osobą fizyczną nie zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1600), przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz przestępstwa skarbowe; 

- jako urzędujący członek (członkowie) organu zarządzającego lub nadzorczego Oferenta, 

wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent nie zostałem/am skazany/a prawomocnie za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

z2018 r. poz. 1600), przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 

20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz przestępstwo skarbowe; 

- wobec mnie nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

 

........................................................... 
                                                                                                                (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

Załącznikiem do Oświadczenia jest Klauzula Informacyjna RODO 
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady 

stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Bolesławiec  

z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 2A, 59-700. Może się Pani/Pan z nami skontaktować drogą elektroniczną na 

adres e-mail boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 75 732 36 16, 75 732 36 17 lub tradycyjną pocztą 

na adres wskazany powyżej.  

 

Pracownik odpowiedzialny za sprawy z zakresu ochrony danych osobowych 

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawy z zakresu 

ochrony danych osobowych Rafałem Kołodziejem, tel. 502 217 816, e-mail rafal.kolodziej@wroclaw.lasy.gov.pl (dane spójne             

z informacją umieszczoną na stronie internetowej nadleśnictwa).  

 

Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio: 

1. w celu realizacji w sposób należyty wszystkich obowiązków lub uprawnień wynikających z łączącej strony umowy 

najmu/dzierżawy/użytkowania; 

2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i 

podatkowych; 

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

4. w celu sprawnego i rzetelnego zarządzania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa; 

5. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym 

jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je 

zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy 

publiczne. 

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanymi celami przetwarzania. 

Podstawy prawne 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są: 

1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na podstawie 

wyrażonej przez Pana/Panią zgody; 

2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, podmiotom zewnętrznym 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą 

(banki, instytucje płatnicze), podmiotom dokonującym napraw i remontów na nieruchomości, podmiotom usuwającym awarie.  Do 

Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz 

księgowe. 
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Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas 

obowiązywania umowy zawartej z najemcami/dzierżawcami/użytkownikami,  a także po jej zakończeniu w celach:  

1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  

2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,  

3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,  

4. statystycznych i archiwizacyjnych,  

Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest 

do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia 

kontroli ich przez organy publiczne.  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu, czyli zawarcia umowy najmu/dzierżawy/użytkowania. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celu.  

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

 

 

 

 

                                                                                                                       Zapoznałem(-am) się: 

 

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

                                                                                                                       (podpis: imię i nazwisko)  

 


