……………………………………………….
(Miejscowość, data)

1.…………………………………………………..
(imię i nazwisko )

…………………………………………………..
(adres do doręczeń)
…………………………………………………………………
(Pesel)

……………………………………………………
(telefon do kontaktu)

2.…………………………………………………..
(imię i nazwisko )

…………………………………………………..
(adres do doręczeń)
…………………………………………………………………
(Pesel)

……………………………………………………
(telefon do kontaktu)

STAROSTA MYSZKOWSKI
ul. Pułaskiego 6
42-300 MYSZKÓW

W związku z nabyciem w dniu …………………Aktem notarialnym Rep. A Nr …………… lokalu
mieszkalnego Nr ……..… położonego w ….…………………przy ul. ……………………. dla którego
urządzona jest Księga Wieczysta Nr ………………………… proszę o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów.
W załączeniu kserokopia aktu notarialnego Rep. A Nr …………….
………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Administratorem danych jest Starosta Myszkowski reprezentujący Powiat Myszkowski oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie z siedzibą
przy ulicy Pułaskiego 6, 42-300 Myszków. Klauzula informacyjna Administratora odnośnie Ochrony Danych Osobowych zgodna z art. 13
RODO dostępna jest na stronie bip.powiatmyszkowski.pl w zakładce RODO oraz w siedzibie Starostwa.
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Imię ……………….……………

Nazwisko…………………………………..………….

❑ Wyrażam zgodę
❑ Nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków,
NIP 577 174 60 65, REGON 151399077, w celu realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa
i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Administrator Starosta Myszkowski reprezentujący Starostwo Powiatowe w Myszkowie informuje, że niniejsza
zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres
mailowy: starostwo@powiatmyszkowski.pl wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Podpis i data …………………………………………………………..……..

*Zaznacz prawidłowe
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(tzw. RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych jest Starostwo
Powiatowe w Myszkowie reprezentowane przez Starostę Myszkowskiego, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków
NIP 577 174 60 65, REGON 151399077 tel.34/315 91 00.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pracownik powołany na to stanowisko: Magdalena CiukKuziemska, adres: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, pok. 403,
tel.34/315 91 06, e-mail: iod@powiatmyszkowski.pl
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą
mailową, informowania o wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu na podstawie Pana/Pani zgody
uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań publicznych zgodnie lub do
czasu wycofania przez Pana /Panią zgody na przetwarzanie danych.
Pan/Pani ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan /Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa

3.
4.
5.
6.

7.
8.

obowiązkowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz inne dane osobowe
wymagane szczegółowymi ustawami). W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
9.

Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany,
w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
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