…………………………………………………………
(nazwa organu-adresata wniosku)

…………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

ulica……………………………………… nr …………
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Imię/imiona

Nazwisko

Wnioskodawca:
Adres zamieszkania
miejscowość: ………………………………...
kod pocztowy:…………..ulica………………
nr domu……...…….nr lokalu………………..

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

miejscowość

telefon ……………
e-mail ……………..

Adres siedziby
miejscowość: ………………………………..........................................
kod pocztowy: …………ulica:…………………………………………

telefon …………….

Nr domu ……………..……….nr lokalu……………………….……...

e-mail ……………..

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
obręb ewidencyjny
numer działki
usytuowanie budynku1
ewidencyjnej
1. budynek naziemny
2. budynek podziemny

ulica

Dane kontaktowe

status budynku2
1. budynek istniejący
2. budynek w trakcie budowy
3. budynek prognozowany

Załączniki:
1.

Kopia mapy3……….w skali ………………………..,na której kolorem……………………wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku

2.

Tytuł prawny do nieruchomości
………………………………………………, dnia …………………..20…..roku……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

1.
2.
3.

niepotrzebne skreślić.
Właściwe zakreślić
Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu
zagospodarowania działki, terenu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w celu związanym
z postępowaniem dla osób wnioskujących o nadanie numeru porządkowego nieruchomości)
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Gmina Radecznica z siedzibą w Urzędzie Gminy Radecznica przy ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica,
w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, 22-463
Radecznica.
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATOR:
Z Wójtem Gminy Radecznica, pełniącym obowiązki administratora w imieniu Gminy Radecznica
można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. B. Prusa 21, 22-463
Radecznica.
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez: iod@gminaradecznica.pl lub pisemnie na adres administratora.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu nadania numeru porządkowego nieruchomości.
Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez
administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1
lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1443, z późn. zm.), ustawą z dnia 4
marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 poz. 177 z późn. zm.), Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
5. ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone
do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w
zakresie oprogramowania.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację
zadań ustawowych, w tym nadania numeru porządkowego nieruchomości.
10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

