………….………………………...
miejscowość, data

.………………………………………….
nazwisko i imię / nazwa

.………………………………………….
…………………………………………..
adres

…………………………………………..
nr telefonu – wypełnić w przypadku
zamiaru odbioru osobistego

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1
43-400 Cieszyn

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia, czy działka/i nr ………………………....................
…………………., zlokalizowana/e w obrębie nr ………………przy ul. ………………...………….
jest/są objęta/e obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji.
Powyższe zaświadczenie potrzebne jest w celu …………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..
podpis wnioskodawcy

Oplata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

*

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na następnej stronie

KLAUZULA INFORMACYJNA
postępowanie administracyjne – wydanie zaświadczenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem 2016/679 informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1,
43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400
Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego dotyczącego wydania zaświadczenia na podstawie art. 217 § pkt 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanego dalej
K.p.a.;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów
prawa – podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym
w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto firmy informatyczne świadczące usługi IT dla
Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Gminy
Cieszyn;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania.
Zgodnie z art. 2a § 3 K.p.a. wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie wpływa na tok i wynik postępowania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza
przepisy rozporządzenia 2016/679;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania
sprawa pozostanie bez rozpoznania.
Zgodnie z art. 2a § 2 K.p.a. wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej
przewidzianych w K.p.a. i nie wpływa na tok i wynik postępowania.

