
...................................................……….
 
...................................................………. ………........................................................
            (mię i nazwisko lub nazwa instytucji)                             (miejscowość, data)

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

...................................................……….
      (adres do korespondencji)

...................................................……….
                     (dobrowolnie: telefon,  e-mail)

OŚWIADCZENIE
strony na rzecz której wydano decyzję

Niniejszym oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę:

Decyzja Starosty Wałeckiego nr ………..….…...z dnia……….…………..znak sprawy……………………….…..

udzielająca pozwolenia na :…………………………………………………………………………………………….

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

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

wydana dla:....................................................................................................................................………........…

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

..........................................................................................................................................................……….......,
(imię, nazwisko, adres lub nazwa dotychczasowego inwestora wg pozwolenia na budowę )

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  -  numeru  telefonu,  e-maila,  podanych
dobrowolnie, wyłącznie w celu realizacji złożonego wniosku. Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi
danych osobowych, zamieszczonymi na drugiej stronie niniejszego druku.

.....................................………....…….
                                             (podpis inwestora)



Informacja dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i  ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (zwanym dalej:
„ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), informuje się, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest:  Starosta  Wałecki  z  siedzibą  w  Wałczu,
ul. Dąbrowskiego 17.

2. Informuje się, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Niżej wskazuje się jego
dane kontaktowe:

e-mail: zk@powiatwalecki.pl telefon: 67 250 84 29

3. Dane  osobowe  są  przetwarzane  w  związku  ze  złożonym wnioskiem. Dane  przetwarzane
są w granicach zakreślonych przepisami prawa – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym
w szczególności na podstawie aktów prawnych wskazanych w pkt 3 – Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)
oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada 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.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych danych
będzie niemożliwość realizacji złożonego wniosku.

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Podane  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  innych  celach,  niż  w  związku  ze  złożonym
wnioskiem.

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich
profilowania.

Informacja dotycząca danych osobowych podanych dobrowolnie:

Administrator  danych  osobowych  informuje,  iż  dobrowolnie  podane  dane  (nieobowiązkowe,
np. nr telefonu) będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu, w związku z realizacją złożonego wniosku,
ponadto:

 będą przechowywane przez okres realizacji złożonego wniosku lub cofnięcia niniejszej zgody,

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, interesant  posiada prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

 osoba  posiada  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 osoba  posiada  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,
gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

 podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w zakresie wyrażonej zgody.

 podane dane nie  będą przekazywane innym podmiotom oraz przekazywane do państw trzecich
i organizacji międzynarodowych, 

 podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich
stosowane profilowanie.


