Brójce, dnia ..........................
...........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

...........................................................
(numer telefonu)

URZĄD GMINY
w Brójcach

PODANIE
Uprzejmie

proszę/prosimy*

o

wydanie

zaświadczenia

o

przeznaczeniu

działki/działek* położonej/położonych* we wsi ............................................................................
.........................................................................................................................................................
oznaczonej/oznaczonych* numerem ewidencyjnym .....................................................................
Informacje uzupełniające do podania (m. in. cel wystąpienia) ......................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

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

Opłata Skarbowa – 17,00 zł.
Urząd Gminy Brójce 95-006 Brójce 39 konto nr: 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Andrespolu, o/Brójce

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brójce z siedzibą w Brójcach 39, 95-006 Brójce, zwany
dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl
2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i dane nie będą udostępniane
podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa

3)

podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

4)

posiada Pani/Pan prawo do:



żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do

przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że
ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.
•

przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia sprawy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
•

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

•

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby

fizycznej;
•

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
•

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

administratora.
5)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie

6)

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa

7)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

8)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat

wydania zaświadczenia, a ich niepodanie będzie skutkowało nierozpoznaniem sprawy

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

