….................
(data)
Wnioskodawca:
….......................................
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
…............................................................
…............................................................
(adres)
…............................................................
(nr telefonu/adres e-mail)1)
Prezydent Miasta Wałbrzycha
pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzycha

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynku/budynkom2)3) zlokalizowanemu/-nym3)
w miejscowości......................................................................................................................................
na działce ewidencyjnej …............................ w obrębie........................................................................

…..........................................
(podpis wnioskodawcy)4)

1)

Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma
zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
3)
Niepotrzebne skreślić.
4)
Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis
osobisty albo podpis zaufany.
2)

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) i ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha
pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - kontakt: e-mail
iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 644 47 80
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052 ze zm.) oraz aktów wykonawczych, tj. realizacji
zadań Prezydenta Miasta z zakresu geodezji i kartografii.
4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika
z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052 ze zm.).
5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt. III celu, a następnie przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (t.j. Dz.U.2011.14.67).
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.

