Mońki, dnia ………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
BURMISTRZ

MONIEK

WNIOSEK
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wnoszę o wydanie wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) Mońki dla działki
(nieruchomości) oznaczonej numerem geodezyjnym ………………………………………………
położonej w obrębie ……………………………………………………………………………………...

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

Klauzula informacyjna. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej RODO informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mońki z siedzibą w Mońkach przy ulicy Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
reprezentowana przez Burmistrza.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@um-monki.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.
3. Dane osobowe Pana/Pani są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w celu realizacji wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań
ustawowych, w tym realizację w/w wniosku.

