BURMISTRZ DRZEWICY
ul. Stanisława Staszica 22
26 – 340 Drzewica
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
Nazwisko

Imię / Imiona

..................................................
..................................................

..............................................
..............................................

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Wnioskodawca:
Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

miejscowość: ............................................................................
telefon .........................................
kod pocztowy: ................. ulica ...............................................
e-mail ........................................
nr domu ........................... nr lokalu .........................................
Adres siedziby
Dane kontaktowe

miejscowość: ............................................................................
telefon .........................................
kod pocztowy: ................. ulica ...............................................
e-mail ........................................
nr domu ........................... nr lokalu .........................................
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
Miejscowość
Ulica
Obręb ewidencyjny
Numer działki i arkusz
Usytuowanie budynku1
Status budynku1
1. budynek istniejący
nr działki .................................. 1. budynek naziemny
.............................. ......................... ...............................
2. budynek w trakcie budowy
arkusz ...................................... 2. budynek podziemny
3. budynek prognozowany
1
Informacje o funkcji budynku, którego dotyczy wniosek :
Uwagi:

...................................................................................................
..................................................................................................

1. budynek mieszkalny
2. budynek handlowo – usługowy
3. budynek …………………………………………………….
ZAŁĄCZNIKI:
1. Kopia2 ………………………………………….….……..…. w skali ….....….., na której kolorem …….……. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
2. Inne3 ………..………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...
SPOSÓB ODBIORU1:
1. Zawiadomienie odbiorę osobiście.
2. Zawiadomienie proszę przesłać pocztą pod adres zamieszkania.
UWAGI URZĘDU:
1. Uzgodniono numer ………………………………………….….…….…....
…….…………, dnia ……………….
……………….….………………….
(miejscowość, data)
(podpis wnioskodawców)
2. Wysłano do wiadomości ………..……………………………………...….
_________________________________________

Właściwe podkreślić
Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
3 Na przykład kopia decyzji pozwolenia na budowę.
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ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE z 2016 r. poz. L 119) informujemy, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26 – 340 Drzewica,
ul. Stanisława Staszica 22, tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl.

2.

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych poprzez adres e-mail: UGiMDrzewica@iod.mobi.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj. wydania
zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, odbiorcami Pani /Pana danych
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest warunkiem
prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Konsekwencją odmowy podania danych
będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

10. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa
się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE z 2016 r. poz. L 119) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych we wniosku o ustalenie numeru porządkowego w celu realizacji czynności
urzędowych, tj. wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

……………………………
(podpis wnioskodawców)
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