Urząd Miejski w Słubicach

WGN/3
Słubice dnia ..........................................

..........................................................................
(imię i nazwisko)

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

WYPEŁNIA URZĄD

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

(ulica)

..........................................................................
(miejscowość)

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

..........................................................................
(tel. kontaktowy)*

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

BURMISTRZ SŁUBIC

.................
Wydział Gospodarowania
Nieruchomościami i
Architektury
WNIOSEK

o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
Proszę o dokonanie rozgraniczenia mojej nieruchomości KW Nr ..........................
położonej w .......................................przy ul. .............................................................działka
ewidencyjna nr .................................obręb ..........................., z następującą nieruchomością
sąsiadującą oznaczoną numerem ewidencyjnym ...................................................................
położoną w ......................................... przy ul. ....................................................................... .
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia uzasadniam:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Do przeprowadzenia czynności technicznych proszę upoważnić Geodetę Uprawnionego
.................................................................................... Nr uprawnień .......................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 922 ze zmianami).
* Podanie danych jest dobrowolne.
Uwaga: W przypadku podania nr telefonu oraz podania adresu e-mail należy podpisać oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez urząd Państwa danych osobowych w tym zakresie. Brak takiej
zgody uniemożliwi pracownikom urzędu korzystanie z nr telefonu i adresu e-mail co utrudni kontakt z
wnioskodawcą.
....................... ........
(podpis właściciela)

Urząd Miejski w Słubicach | ul. Akademicka 1 | 69-100 Słubice
tel. 95 737 20 00 | fax. 95 758 28 80 | slubice@slubice.pl | www.slubice.pl

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami).

PRZETRWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ułatwienia kontaktu.

………………………………..
(data, podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice (ul. Akademicka 1, 69-100
Słubice, telefon kontaktowy: 95 737 20 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest utrudniony kontakt.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

…………………………….
podpis

Informujemy że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. znajduje się na stronie internetowej Gminy Słubice:
www.slubice.pl

