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…............................................................................   Załuski, dnia …............................... 

…………………………………………………… 
(nazwisko, imię lub nazwa wnioskodawcy) 

…............................................................................ 

…............................................................................ 
(adres lub siedziba) 

…............................................................................ 
(tel/adres e-mail)1 

Wójt Gminy Załuski 
 

 

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku, zloka-

lizowanego w miejscowości…………………………………………………..………………………………………………………… 

na działce ewidencyjnej nr ……………………………. w obrębie……………………………………………………………..… 

 
 

Oświadczam, że zostały mi udostępnione informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobo-
wych zgodnie z „obowiązkiem informacyjnym” na 2 stronie wniosku. 
 

 
 

 

…....................................................................................... 
Czytelny podpis wnioskodawcy2 

 

 

 
 
 
 
Załącznik: 
Potwierdzenie wniesienia opłaty  
za wydanie zaświadczenia na kwotę 17 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dane nieobowiązkowe. 
2 Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis osobisty albo podpis zaufany. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1), przekazuję następujące informacje dot. przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Gminy w Załuskach. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Załuski. Siedzibą Administra-

tora Danych jest Urząd Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski, kontakt mailowy pod 

adresem: ugzaluski@zaluski.pl 

2.  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także  na podstawie ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). 

3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały podmioty świadczące usługi telekomu-

nikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie  prawni, pod-

mioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych oso-

bowych, ale wyłącznie na podstawie  obowiązujących przepisów. Dane osobowe także będą 

ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wy-

konania przez nich obowiązków. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które 

przetwarzają je na zlecenie administratora, tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: 

podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, 

jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpo-

wiednią ochronę Pani/Pana praw.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji mię-

dzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania, 

w tym również przez okres przewidziany w przepisach  dot. przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych(art. 15 RODO), ich 

sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 

RODO). Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie jej zgody posiada prawo do cof-

nięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któ-

rego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na-

rusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawy na podstawie , których 

działa administrator. Jeżeli odmawiasz podania danych lub podasz nieprawidłowe dane, ad-

ministrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego  zobowiązują go przepisy prawa.  

9. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,  

a Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

mailto:ugzaluski@zaluski.pl

