Koło, dnia

(imię, nazwisko i adres zgłaszającego

r.

zmianę)

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ GEODEZJI,
KARTOGRAFII I KATASTRU
wKole

Zgłoszenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

Gmina

obręb

.

numery działek

.

Właściciel.

.
(nazwisko, imię lub nazwa instytucji - imiona rodziców, miejsce zamieszkania,

siedziba)

Zgłaszam następujące zmiany:

.

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

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

(podpis zgłaszającego

zmianę)

Informacja

o przetwarzaniu

danycli osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 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), Starosta Powiatu Kolskiego
spełnia obowiązek informacyjny przekazując Pańsl1vu poniższe dane:
Administratorem

Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23,
0632725825,
e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl
Celem przetwarzania danych jakie realizuje Administrator jest prowadzenie ewidencji gnllltów i budynków. Odbiorcami, którym możemy

62-600 Koło, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego, tel.0632617836,fax:

udostępnić PańsflYa dane są projektanci, r=ec::oznawcy majątkowi oraz geodeci. Dane nie będą przekazywane do PańsflY trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający
z przepisćw Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Państwa dane osobowe są przetwarzane na
podstawie przepisów prawa, które określa: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Przysługuje Państwu prawo
do dostępu i sprostowania podanych danych. Jednocześnie posiadają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zprzysługujących praw mogę PCIlishvo
skorzystać kontaktując się przez podane wytej dane. Przysługuje Pańshvu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych jest obowiqzkiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania celu. W sytuacji przekazania danych
niebezposrednio od Państwa, źródłem danych jest wnioskujqcy. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. W
przypadku ujęcia na wniosku danych innych osób, są PańsflYo zobowiqzani do przekazania powyższej treści tym osobom, jeśli nie mogą
fizycznie podpisać niniejszej klauzuli. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w zakładce ochrona danych osobowych na stronie
https.r/www.starostwokolskte.pt
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