Urząd Gminy w Korycinie
ul. Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin
tel.: 85 7229196 fax: 85 7229180

Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej

Korycin, dnia ................................
...........................................................
(imię i nazwisko)

...........................................................
(adres zamieszkania)

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

Urząd Gminy w Korycinie

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki oznaczonej
numerem geodezyjnym ................................................................................. położonej w obrębie
wsi ..........................................................................................................................................................
- zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Korycin.
Niniejsze zaświadczenie zostanie przedłożone ...................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.

.......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)



WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
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KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
sprawa wszczęta wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin,
adres: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Korycin: iod@korycin.pl lub:
Inspektor ochrony danych, Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej Pani/Pana
wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki. Pani/Pana dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym
zakończała się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego w Białymstoku.
6. Ma Pani/Pan prawo żądać:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wnioskowania o udostępnienie
informacji publicznej jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi załatwienie wniosku.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu.

……………………………………………….
(Data i czytelny podpis)

