ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry
Tel./ fax. 025 631 45 15
E –mail: gmina@suchozebry.pl
www.bip.suchozebry.pl, www.suchozebry.pl

……………………………………………

………………, dnia ……………………..……

……………………………………………
imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

……………………………………………
……………………………………………
adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

………………………………………………..
dane kontaktowe: numer telefonu/adres poczty elektronicznej

*

Wójt Gminy Suchożebry
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
WNIOSEK

o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
Proszę o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości:
- położonej w ……………………………………….....……
- uregulowanej w księdze wieczystej KW ……………….…………………………………………
- stanowiącej działkę/ki ewidencyjną/e nr …………….………… z obrębu …………........…...
- będącej własnością** / w użytkowaniu wieczystym** / we władaniu …………….………..**:
(forma władania)

…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa)

z nieruchomością sąsiednią / nieruchomościami sąsiednimi:
Nr obrębu

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Adres działki

……………………...……...……….…………..
(podpis wnioskodawcy
(*) dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt
z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
(**) właściwe podkreślić
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

2.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L
119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Suchożebry, reprezentowana przez Wójta Gminy Suchożebry, z siedzibą: ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125
Suchożebry, tel. (25) 631 45 07.
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana
Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod-sk@tbdsiedlce.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Suchożebry na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z
następującymi przepisami prawa: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

5.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa) w zakresie realizacji zadań
wynikających z w/w ustawy. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko i nazwisko rodowe, adres zameldowania, imiona i
nazwiska rodowe rodziców, miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL, data, miejsce i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu i data ich
unieważnienia, stan cywilny, imiona i nazwisko rodowe współmałżonka, PESEL współmałżonka, adnotacje o rozwodzie, adres i czas
zameldowania na pobyt stały i czasowy, poprzednie adresy i daty zameldowania na pobyt stały i czasowy, przewidywany okres
pobytu poza granicami RP, data wyjazdu, kraj wyjazdu, przewidywana data powrotu) w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

6.

7.

Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa Odbiorcą danych
osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa: Komornicy, Sąd, Prokuratura, organy administracji publicznej,
osoby które wykażą interes prawny. Podstawą powierzenia są umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami
świadczących usługi na rzecz Administratora (TBD MAZOWSZE Sp. zo.o.).

8.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane (5 lat; 10 lat-decyzje meldunkowe) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie 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.

9.
Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
żądania sprostowania danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą
elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.

11.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12.

Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
[

] TAK

[

] NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wójta Gminy Suchożebry, jako administratora, zgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). W przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………………………………………..

(data, podpis)
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