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obręb................. połozonej
w miejscowości...........................*
GminieMałomice.
Zgł.oszeniezuriaru usnięcia druewal&zew ńoryłem(arn)w dniu..

czytelny podpis
(wnioskodawcy/wnioskodawcówlub
pehromocnika)

7'ałączniki:

nformacja o opłacie:
/ydanie zaświadczenia
o braku podstawdo wniesieniasprzeciwudo zgłoszenia(zgodniez ustawąz dnia
6 listopada2006 r. o opłacieskarbowej- tj. Dz. lJ. z 2018 r. poz. |044, 1293, 1592,|669,.1716.:
tłącznik,,Wykazprzedmiotówopłatyskarbowej,stawkitej opłatyoraz rwo|nienia''.- część
II' pkt 2l)
do zwolnieniaztej opłaty)
rdlegaopłacieskarbowejw |7 ń (gdynie zachodziprzesłanka

KLAUZUL.A INFORMACYJ NA O PRZETWARZANI U DANYCH
OSOBOWYCH
N ałiązku z rea|izacjqv,tymogówRozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
;prawie ochrony osób fizycznych w zvaqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego paeptywu takich
Janych oraz uchy|eniadyrektywy95l46ME (ogó|ne rozporz4dzenieo ochroniedanych ''RoDo)' informujemyo zasadach
lzetwazania Pani/Pana danych osobowychoraz o przystugującychPani/Panu prawachz tym związanych.
)oniższe zasady stosuje się poczqwszy od 25 maja 2018 roku.
w Gminie Małomicejest: Burmistz Małomic,Plac Konstytucji
l.AdministratoremPani/Pana danych osobowych przeM,tarzanych
) Maja 1 ,67-320 Matomice.
i.Jeś|ima Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu pzetvlarzania PanilPana danych osobowych w zakresie dziatania
iminy Małomic,a tal<zepzysfugujących Pani/Panu uprawnień,moŹe się Pani/Pan skontaktowacsię z lnspektoremochrony
)anych osobowych w Gminie Małomiceza pomoca adresu jodo@malomice.p|
l.Administratordanych osobowych - Burmistz Małomic. przetwarzaPani/Pana dane osobowe na podstawieobowiązujących
lzepisow prawa,zawańych umów oraz na podstawieudzielonejzgody.
i.Pani/Pana dane osobowe przetwazane sqw ce|u/celach:
r)wypełnienia
obowiązków prawnych ciqżqcychna Gminie Matomic;
r)rea|izacjiumów zawarĘch z kontrahentamiGminy Małomice;
)w pozostatych pzypadkach Pani/Pana dane osobowe paetwazane sq wyłączniena podstawie wcześniejudzie|onejzgody w
W treścizgody.
akresie i ce|u okreś|onym
'.W związku z przetwarzaniem danych w ce|ach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
)organywładzypublicznej oraz podmiotywykonująie zadania publiczne |ubdziałającena zlecenie organów wtadzy publicznej,w
akresie i w ce|ach,które wynikająz pzepisów powszechnie obowiązującegoprawa;
)inne podmioty,które na podstawiestosownychumów podpisanych z Gminy Małomicpzetwazają dane osobowe d|a ktorych
jest Burmistz Małomic.
.dministratorem
w pkt 4' a po tym czasie
.Pani/Pana dane osobowe będq paechov\'ywanepaez okres niezbędny do rea|izacjicelów okreś|onych
rzez okres orazw zakresie Wymaganymprzez przepisy powszechnie obowiązuj4cegoprawa.
.W związku z przetwarzaniemPani/Pana danych osobowych przysługująPani/Panunastępujqceuprawnienia:
) prawo dostępudo danych osobowych,w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
|ub niekomp|etne;
) prawo do żądaniasprostowania(poprawiania)danych osobowych _ w pzypadku gdy dane są nieprawidłowe
} prawo do żądaniausunięcia danych osobowych (tzw.prawo do bycia zapomnianym),w pzypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do ce|ów,d|a których byĘ zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczq, wniosłaspzeciw wobec pzetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dofyczą wycofałazgodę na pzetwazanie danych osobowych, która jest podstawą przetvlarzaniadanych i
e ma innej podstawy prawnej pzetwarzania danych,
cane osobowe przetwarzanesą niezgodniez prawem
Jane osobowe muszą byĆ usuniętew celu wywiązaniasię z obowiązkuwynikającegoz pzepisów prawa;
|prawodo Żądaniaograniczenia przetwazania danych osobowych - w przypadku,gdy:
danych osobowych,
rsoba, której dane dotyczą kwestionujeprawidłowość
lrzetwazanie danych jest niezgodne z prawem,a osoba, ktorejdane dotyczq,spzeciwia się usunięciudanych, ŻqdĄącw
lmian ich ograniczenia,
\dministratornie potzebuje już danych d|a swoich ce|ów, a|e osoba, ktorejdane dotyczq,potzebuje ich do usta|enia,obrony
b dochodzenia roszczen,
>soba,której dane dotyczą, wniosłaspzeciw wobec przetwazania danych, do czasu usta|eniaczy prawnie uzasadnione
>dstawypo stronie administratorasą nadrzędnewobec podstawy sprzeciwu;
prawo do pzenoszenia danych - w przypadkugdy Ęcznie spełnionesą następujqceprzesłanki:
>rzetwarzanie
danych odbywa się na podstawieumowy zawańej z osobą, ktorejdane dotyczą |ub na podstawiezgody
qaŻonej przeztąosobę,
laetwarzanie odbyvla się w sposob zautomatyzowany,
prawo Sprzeciwuwobec prze|warzaniadanych - w przypadku gdy łączniespełnionesq następującepzesłanki.
:aistniejąprzyczYny związane zPanilPana szczególną sytuacją, w pzypadku przetwazania danych na podstawie zadania
a|izowanegow interesie pub|icznymlub w ramach sprawowania władzypub|icznejprzez Administratora'
lrzetwarzaniejest niezbędne do ce|owwynikajqcychz prawnie uzasadnionychinteresowrealizowanychprzez Administratora
) przez stronę trzecią,z wyjątkiemsytuacji,w ktÓrych nadzędny charakterwobec tych lnteresów majq interesy|ubpodstawowe
awa i wolnościosoby, ktorej dane dotyczą,wymagająceochrony danych osobowych'w szczegolnościgdy osoba' ktorejdane
tyczą jest dzieckiem.
N przypadkugdy przetwarzaniedanych osobowych odbywa.się na podstawiezgody osoby na przetwarzaniedanych
obowych(ań. 6 ust' 1 lit a RoDo), pzysługujePani/Panuprawodo cofnięciatejzgody w dowolnymmomencie.Cofnięcieto
: ma wpływuna zgodnoścprzelwarzania,ktÓrego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem,z obowiązującym
lwem.
w Gminie MałomicPanilPana danych osobowych'
Ąl przypadku powzięcia informacjio niezgodnymz prawem przetv'tarzaniu
w sprawach ochrony danych osobowych.
:ysługujePani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegowłaściwego
.W syiuacji. gdy przetwarzaniedanych osobowych odbywa się na podstawiezgody osoby, ktÓrej dane dotyczą,podanie przez
ma charakterdobrowo|ny.
niqlPanadanych osobowychAdministratorowi
Podanieprzez PaniąlPana danych osobowychjest obowiązkowe,W sytuacjigdy pzesłankęprze|warzaniadanychosobowych
rnowiprzepisprawa |ub zawada międzystronamiumowa.
i nie będąprofilowane'
PanilPanadane mogą byc przetwarzanew sposób zautomatyzowany
^
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