………………………………
(data)

Wnioskodawca:

Adresat:

………………………………….

……………………………

………………………….............

ul. Gdańska 17
…………………………….

………………………………….

83-022 Suchy Dąb
…………………………….

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

(adres)

Urząd Gminy w Suchym Dębie

(nazwa organu)

(adres)

………………………………….
(nr telefonu/adres e-mail)1)

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom2) 3) zlokalizowanemu/-nym3)
w miejscowości ……………….………………………………………………………………..
na działce ewidencyjnej …………… w obrębie ………………………….……………………

…………………………
(podpis wnioskodawcy)4)

1)

Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu
budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją
i oznaczeniem.
3)
Niepotrzebne skreślić.
4)
Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis osobisty albo podpis zaufany.
2)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchy Dąb, z siedzibą przy ul. Gdańskiej
17, 83-022 Suchy Dąb.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu
e – mail: inspektor@suchy-dab.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia numeru porządkowego budynkowi/budynkom,
w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom.
Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt
3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
8. Profilowanie
Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie
zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

