
                                                                     Urząd Gminy w Miedznie 
                                                                                                                                            ul. 11 Listopada 4 
                                                                                                                                             07-106 Miedzna 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wnioskodawca :
Nazwisko : Imię/imiona: Adres zamieszkania: Dane kontaktowe 

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

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

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

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

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

Telefon :...............................................................

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

Nazwa osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej 

Adres siedziby 

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

miejscowość : .................................................
kod pocztowy: .....................ulica....................
nr domu....................nr lokalu.........................

Telefon ................................................................

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

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek : 
Miejscowość ulica Obręb ewidencyjny Numer działki

ewidencyjnej
Usytuowanie budynku1 Status budynku2

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

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

1.budynek naziemny
2.budynek podziemny

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 .
                                                                                                                              ....................,dnia...........20...r.........................................

(podpis wnioskodawcy)



________________________________
1Niepotrzebne skreślić.
2Właściwe podkreślić.
3Załącznikiem  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.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku  z realizacją  postanowień  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), dalej „RODO”, informujemy że: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. 25 691 83 28.Na
mocy  art.  37  ust.  1  lit.  a)  RODO  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD),  który  w  jego  imieniu  nadzoruje  sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod.rodo@epoczta.pl   Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na  podstawie  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  oraz  Rozporządzenia  Ministra
Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  9  stycznia  2012 r.  w sprawie  ewidencji  miejscowości,  ulic  i  adresów (art.  6  ust.  1  lit.  c  i  e  RODO).
Administrator może powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom lub podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy
prawa lub właściwie  skonstruowane umowy powierzenia  danych.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminę Miedzna będą
przechowywane  przez  okres  niezbędny  dla  realizacji  celu,  dla  jakiego  zostały  zebrane,  a  po  jego  upływie  przez  okres  wskazany
przepisami  prawa,  w  szczególności  przez  ustawę  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  oraz
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.  W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych
osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych; prawo sprostowania; ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej
cofnięcia  w  dowolnym  momencie  oraz  prawo  do  usunięcia  danych.  Na  niezgodne  z  prawem  przetwarzanie  przez  Gminę  Miedzna
Pani/Pana  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do
rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Podanie nr telefonu jest dobrowolne. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
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