...……….…………………………
(data)

Wnioskodawca:
………………………………………..
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

BURMISTRZ TOSZKA
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-180 TOSZEK

……………………………………….
………………………….....................
(adres)

……………………………………….
(nr telefonu / adres e-mail)¹⁾

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

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

……………………….
(podpis wnioskodawcy) ⁾


¹⁾ Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia
sprawy.

²⁾ 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.
⁾ Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis
elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego
dalej „Rozporządzeniem” lub RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek., telefon kontaktowy 32 237 80 00,
adres poczty elektronicznej sekretariat@toszek.pl.
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego
funkcję pełni Pan Grzegorz Szajerka, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail
grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków lub uprawnień, w celu wydania zawiadomienia o ustaleniu (zmianie lub wykreśleniu)
numeru porządkowego, zaktualizowaniu danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w tym ich
uzupełnienia lub zmiany oraz wydania zaświadczenia o numerze porządkowym budynku.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
w związku z przepisami takimi jak:
- art. 217a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 poz. 735)
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 125 z późn. zm.)
Natomiast, jeżeli w toku postępowania podadzą Państwo swoje dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres
e-mail), będą one przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W sytuacji, gdy Pani/Pana
dane są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać w dowolnym momencie składając pisemne
oświadczenia na podany adres email: sekretariat@toszek.pl. Powyższe nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed
jej cofnięciem.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracuje administrator: dostawcy systemów
informatycznych, firma świadcząca usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmioty świadczące
usługi prawne i dostawcy usług poczty elektronicznej.
6. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest to niezbędne wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z:
- art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
2052 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 125 z późn. zm.). Podanie danych osobowych
w postaci danych kontaktowych (nr telefonu i/lub adres e-mail) jest dobrowolne, ich niepodanie utrudni
kontakt z Państwem.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Państwa
dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Toszku z siedzibą przy ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44-180 Toszek do 25 lat od zakończenia sprawy, a następnie przekazywane do właściwego
archiwum państwowego. Numer telefonu i/lub adres e-mail które są danymi dobrowolnymi będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy lub do momentu wycofania zgody.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie
art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym klauzulą informacyjną.

…………...…………………………..
Data i czytelny podpis

