……………………………..……………………………

Cieszyn, dnia……….………..

(imię i nazwisko wnioskodawcy/ pieczęć firmowa)1)

……………………………..……………………………

WGD.6630. …..…..…. .2019

(adres)

……………………………..……………………………
(NIP/ REGON)

……………………………..……………………………
(tel. kontaktowy, adres poczty elektronicznej) 2)

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Proszę o skoordynowanie na naradzie koordynacyjnej sytuowania:
PRZYŁĄCZY*:
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Inwestor: ..............................................................................................................................................................
Jednostka projektowa: ….......................................................................................................................................
Informacja o lokalizacji projektowanej sieci/przyłącza:
- jednostka ewidencyjna (gmina): ....................................................... obręb: .....................................................
- nr działki: ...........................................................................................................................................................
- adres: ................................................................................................................................................................
 Wyrażam zgodę na prowadzenie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wnioskuję o:
 wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej,
 przesłanie dokumentów pocztą
Załączniki:
- propozycja sytuowania projektowanych sieci na mapie
do celów projektowych (min. 2 egz.)
- dane numeryczne opisujące przebieg projektowanych sieci
- oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu)
Podanie danych jest:
1) obowiązkowe i wynika z art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja
1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t j. Dz. U. z 2019 roku
poz. 725 z późn. zm.)
2) dobrowolne

.....................................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie odbioru
.....................................................................................................
(data i podpis)

*) zgodnie z art. 28b. ust.7. ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t j. Dz. U. z 2019 roku poz. 725 z późn. zm.)

verte→

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy
ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest
pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, na podstawie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym
do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów
prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia
danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych
dobrowolnych;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe,
w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

