RI.6620.1. …… ……..
Niedrzwica Duża dnia ………………………………
..........................................................
Imię i nazwisko

..........................................................
Imiona rodziców
………………………………………………………..
Adres
………………………………………………………..
………………………………………………………...
PESEL
………………………………………………………...
Telefon kontaktowy

Urząd Gminy
Niedrzwica Duża
Na podstawie art. 22 punkt 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 t.j.), art.46 ust 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) wnoszę o
wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów
Zgłaszam zmianę*
 właściciela
 zmiana danych osobowych
 zgłoszenie nabycia spadku*
 inne ………………………………………………………………………………………………………………………...
dla nieruchomości położonej w miejscowości……………………………………………………………………………...........
stanowiącej działki ewidencyjne nr ……………………………….……………………………………………………………..
……………………………………
Podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI:
Do wniosku dołączam następujące załączniki*:
1. odpis Księgi Wieczystej
2. zawiadomienie z Księgi Wieczystej
3. prawomocne postanowienie sądowe dotyczące nabycia spadku
4. ostateczna decyzja administracyjna
5. akt notarialny
6. dowód osobisty SERIA ……………………NUMER………………………
7. inne……………………………………………………………………………………………………………………..
* - prawidłowe zaznaczyć w przypadku złożenia postanowienia sądowego – należy dołączyć pełne dane osobowe (imię
nazwisko, imiona rodziców , pesel , adres zameldowania wszystkich spadkobierców)

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych), zwanym dalej „RODO”,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża jest Wójt Gminy
Niedrzwica Duża – Gmina Niedrzwica Duża, dane adresowe: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża.
2. W Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@niedrzwicaduza.pl lub pisemnie na adres Administratora
danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub
udzielona przez Panią/Pana zgoda.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Niedrzwica Duża przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Niedrzwica Duża – Gmina Niedrzwica Duża.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną
sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana
zgody,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Pani/Pan ubiega.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię.

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

