
         Rudziniec, dnia………………… 

………………………………………. 

         Imię i nazwisko/nazwa  wnioskodawcy 

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

………………………………….. 

Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
 

………………………………………. 

       Dane kontaktowe: nr telefonu/adres e-mail 

          Urząd Gminy Rudziniec

          ul.  Gliwicka 26  

          44-160 Rudziniec 

 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 
 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym dla budynku zlokalizowanego na działce 

ewidencyjnej: 

a) numer działki ewidencyjnej ……………………………………………………………………….. 

b) nazwa obrębu ewidencyjnego ……………………………………………………………………... 

c) przy ulicy .......................................................................................................................................... 

celem ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe uwagi: ………………………………………………......................................................... 

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

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

 

Załączniki: 

- opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (uiścić na konto budżetu Gminy  znajdujące się    w Orzesko-Knurowskim 

Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie O/Toszek  Nr 32845410242008004145880002)  

 

Sposób odbioru*: 

□ zaświadczenie proszę przesłać pocztą na adres jw. 

□ zaświadczenie odbiorę osobiście  

 

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

                   (podpis wnioskodawcy)  

* niepotrzebne skreślić 



 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie w związku z art. 47 a ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne) 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 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 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/W (ogólnego rozporządzenia                                              

o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1  

Tożsamość  

administratora  

administrator: Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26,  

44-160 Rudziniec.  

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych 

zbiorach danych prowadzonych z sprzedażą nieruchomości jest Wójt Gminy.  

Dane kontaktowe 

administratora  

z administratorem można się skontaktować poprzez email gmina@ rudziniec.pl 

tel. 32 400-07- 04  

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony   

danych  

Administrator - Gmina Rudziniec wyznaczyła inspektora danych, z którym 

może się Pan/Pani skontaktować poprzez tel. 32 400-07-23, email 

oc@rudziniec.pl  

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania                    

z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Cele przetwarzania i 

podstawa przetwarzania  

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie                         

- wydania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku;  

- prowadzenia ewidencji ulic i adresów.  

Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne  

Odbiorcy danych  Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  

Przekazanie danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej  

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

Okres przechowywania 

danych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami 

prawa, w tym przez okres związany instrukcją kancelaryjną.  

Prawa podmiotów  

danych  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo 

do:                                                                                                                                  

- żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą;                                  

- sprostowania danych osobowych;                                                                                    

- żądania usunięcia danych osobowych:                                                                            

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;                                                                  

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                             

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego  

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego       

zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes             

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie                 

danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.  

Informacja o  

dowolności lub 

obowiązku podania  

danych  

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. 

Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.  

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w 

tym o profilowaniu  

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

  

 


