Urząd Miasta Radymna
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
Wnioskodawca:
Imię/imiona

Adres zamieszkania

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

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

miejscowość: ...................................................................................................

telefon ...........................

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

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

kod pocztowy: .................. ulica .....................................................................

e-mail ............................

Nazwisko

Dane kontaktowe

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

nr domu .............. nr lokalu .............................................................................
Adres siedziby

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

miejscowość: ...................................................................................................

telefon ...........................

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

kod pocztowy: .................. ulica .....................................................................

e-mail ............................

nr domu .............. nr lokalu .............................................................................
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
miejscowość

obręb ewidencyjny

numer działki ewidencyjnej

usytuowanie budynku1
1. budynek naziemny
........................................ ..................................... ................................................... ........................................... 2. budynek podziemny
ulica

status budynku2
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)

___________________________
1
2
3

Niepotrzebne skreślić.
Właściwe podkreślić.
Załącznikiem 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
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Burmistrza Miasta Radymna z siedzibą
w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20, e-mail: sekretariat@radymno.pl
Burmistrz Miasta Radymna wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@radymno.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w art. 47a ust. 2
i art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (t.j.: Dz.U.2019.1443), art. 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 47b ust. 1
i ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.: Dz.U.2019.725
z późn. zm.). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych
z art. 18 ust. 1 a-d).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku zgodnie z art. 77.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Oświadczam, że zapoznałem/-am/ się z powyższa klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych i ją akceptuję.
.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

