….………………., dnia ….………………… r.

………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………..
………………………………..
(adres)

………………………………..
(telefon)

Wójt Gminy Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś

Wniosek
o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku

Proszę o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku:

Miejscowość: ……………………..………………………….

Ulica: ……………..………………………………….

Nr budynku: ………………………………………….

Nr działki: …………………………………

………..…………………….….
(podpis wnioskodawcy)

*Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Reńska
Wieś ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20l6/679 z 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, zwanego dalej ,,RODO”, w celu realizacji zadań publicznych wynikających z wynikających z art.
218 § 1, w związku z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałam/em się z następująca Klauzulą informacyjną dotyczącą praw
i obowiązków związanych z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych.
,,Klauzula informacyjna”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Reńska Wieś, z siedzibą przy
ul.
Pawłowicka
1,
47-208
Reńska
Wieś,
adres
e-mail:
wojt@renskawies.pl,
tel. 77/4053211
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO i w
celu realizacji zadań publicznych wynikających z art. 218 § 1, w związku z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
3) administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zadań publicznych
wskazanych w art. 218 § 1, w związku z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
4) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Reńska Wieś to: adres korespondencyjny:
Łukasz Steuer, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, adres e-mail: steuer@renskawies.pl , tel. 77/4053216;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z kategorią archiwalną (kategoria archiwalna
B5 - dokumenty przechowywane przez 5 lat);
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; brak podania danych osobowych
bodzie skutkował odmową przeprowadzenia postępowania dotyczącego wydania zaświadczenia o zmianie nazwy
ulicy lub zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku;
9) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.”
Potwierdzam wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych
przeze mnie moich danych osobowych oraz zapoznanie się z
Klauzulą informacyjną dotyczącą obowiązków i praw
związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych
….……………………………………………
(data i podpis interesanta)

