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Wniosek o stwierdzenie zgodności z oryginałem 

Proszę o stwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii decyzji o warunkach zabudowy  

znak. ......................................................................................................................................................  

z dnia  ....................................................................................................................................................  

celem przedłożenia .............................................................................................................................  

                                                                                   
Załącznik: 

Opłata skarbowa 5 zł ( za każdą pełną lub rozpoczętą stronę dokumentu) Ustawa o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1044) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych       

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomyśl nad Sanem, której jednostką 

organizacyjną jest Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem; 

2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Radomyśl nad Sanem, której jednostką organizacyjną jest 

Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem zatrudnia Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu  

(15) 845-43-02 w. 42, e-mail: iodo@radomysl.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy / decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 ust 1 

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów; 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej; 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

mailto:iodo@radomysl.pl


wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

dzieckiem. 

Uzasadniony interes odnosi się do………………………………………………………………………… 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Poczta Polska; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na 

podstawie: nie dotyczy 

6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwizacji akt spraw określoną Instrukcją 

Kancelaryjną 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych; 

9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z aplikacji EWOPIS  

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem 

zawarcia umowy). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożliwość merytorycznego załatwienia sprawy; 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.   

   

                  

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

( data, podpis Wnioskodawcy) 


