Burmistrz Świecia
86-100 Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Nazwisko:

Imię/imiona:

Wnioskodawca:
Adres zamieszkania:

Dane kontaktowe:

.......................................... ............................ Miejscowość: ...................................................................... Telefon: ...........................................
.......................................... ............................

Kod pocztowy: ..................ulica:..........................................
Nr domu: .......................nr lokalu: ......................................

Nazwa osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej:

E-mail: ............................................

Adres siedziby:

Dane kontaktowe:

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

Miejscowość: ...................................................................... Telefon: ...........................................

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

Kod pocztowy: .....................ulica:....………….........................

E-mail: ............................................

Nr domu: ................... nr lokalu: ........................................
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
Numer księgi
Numer
Numer działki
Usytuowanie
Miejscowość
Ulica
Status budynku 2
wieczystej
rejestru
ewidencyjnej
budynku1
1.budynek naziemny 1.budynek istniejący
.................................. .................................... ..................... ................... ........................ 2.budynek podziemny 2.budynek w trakcie budowy
3.budynek prognozowany
Załącznik:
1. Kopia mapy 3.............................w skali............................, na której kolorem .................................wyróżniono budynek będący przedmiotem
wniosku.
………......................, dnia................20…....r
2. Dokument stwierdzający zakończenie budowy budynku.
________________________________
1
Niepotrzebne skreślić.
2
Właściwe podkreślić.
3
Załącznikiem może być kopia mapy: sytuacyjno- wysokościowej, inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy.

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

Klauzula informacyjna RODO w zakresie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Świecie
Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
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. Urz. UE. L z późn. zm.)- RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świecia, który ma swoją
siedzibę na ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 33 32 323, faks 52 33 32 311, e-mail
sekretariat@swiecie.eu
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych: tel. 607 753 475 lub mailowo: daneosobowe24h@wp.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez Urząd ustawowych
zadań publicznych wynikających z 1) art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), 2)
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) c) Ustawie z dnia 13
października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych. W przypadku realizacji celu, o którym mowa w pkt 3
okres ten wynosi 5 lat.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO),
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
8.
Państwa dane mogą zostać przekazane w ramach umowy powierzenia osobie
posiadającej uprawnienia urbanistyczne, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

