PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE:

Jaktorów, dnia ................………
Wnioskodawca ..............................................
Adres : ...........................................................
....................................................................…
tel. ......................................................

.

URZĄD GMINY
w JAKTOROWIE
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie wypisu/wyrysu ze Studium
Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Jaktorów dla działki (działek) o numerze ewid.:………...................................
położonej(ych) we wsi ................................................................... gm. Jaktorów.

............................................……………...
podpis wnioskodawcy

Ja

niżej

podpisana/ny

oświadczam

że

zapoznałam(em)

się

z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Jaktorowie (patrz str. 2)
Jaktorów, dnia. ………………………

……………………………………………………
własnoręczny podpis osoby uprawnionej

Załączniki:
1.Opłata skarbowa
a) od wypisu: do 5 stron – 30zł, powyżej 5 stron – 50zł
b) od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A4 – 20zł, jednak nie więcej niż 200zł.
2.Aktualna mapa z oznaczeniem działek objętych wnioskiem.
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.)
Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie jest Wójt Gminy Jaktorów,
ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, e-mail: gmina@jaktorow.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iodo@jaktorow.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy
w Jaktorowie, wskazany w pkt 1.
3. Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Jaktorów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Jaktorowie,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Jaktorów,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na
podstawie odrębnych przepisów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym
czasie przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępniania swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane,
nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
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