Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (poz. 125)

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wnioskodawca
Nazwisko
Imię/imiona
Adres zamieszkania
miejscowość: …………………………………………………
……………………… ………………………… kod pocztowy: ………. ulica:……………………………..
…………………….. …………………………. nr domu: ………………… nr lokalu: …………………….
Nazwa osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej

Adres siedziby
miejscowość: …………………………………………………
kod pocztowy: ………. ulica:……………………………..
nr domu: ………………… nr lokalu: …………………….

miejscowość
…………………

ulica
………………..

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

Dane kontaktowe
telefon: ……………………
e-mail: …………………….

Dane kontaktowe
telefon: ……………………
e-mail: …………………….

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

Załącznik:
1. Kopia mapy3 ................................ w skali ........................, na której kolorem .................................. wyróżniono budynek będący przedmiotem
wniosku.
Ślesin, dnia ...............20...... r. ...............................................
(podpis wnioskodawcy)
OPŁATY:
BRAK

____________________
Niepotrzebne skreślić.
Właściwe podkreślić.
3
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.
1
2

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: sekretariat@slesin.pl
c) telefonicznie: 063 2704 011
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2019 r., poz. 725 ze zm.). Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada
stosowne zapisy o powierzeniu danych.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ww. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a.
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c.
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019
r., poz. 725 ze zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
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