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Łęczyca, dnia ……………………………………r.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
tel. …………………………………………………………

Burmistrz Miasta Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

WNIOSEK

Składam wniosek o wydanie wypisu
zagospodarowania
przestrzennego*
miasta
.............................................................,

ze studium lub z miejscowego planu
Łęczycy
dla
działki
(działek)
nr

położonej(nych) w Łęczycy przy ulicy .................................................................................... .

……………………………….
Podpis wnioskodawcy

*studium/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego(niepotrzebne skreślić)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Urząd Miejski w Łęczycy informuje:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łęczyca reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Łęczyca z siedzibą w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. W sprawie
ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem email: iodo@leczyca.info.pl lub epuap.gov.pl skrytka /d39r7rq9o6/SkrytkaESP; lub pisemnie
na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy wskazany powyżej.
2. Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit.
b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);w związku z wydaniem wypisu/ wyrysu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1945)
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego
e. prawo do sprzeciwu - w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w 3.b.
Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że
istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy znajdują
się pod adresem: http://bip.leczyca.info.pl/?c=373
……………………………….
Podpis wnioskodawcy

