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Załącznik Nr 2 do Karty Usług Nr G/59/2019

Kielce, dnia ……………………..…...
	

	
	
	

	
	
	

	
	

Prezydent Miasta Kielce
Wydział Geodezji 
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
25-619 Kielce, Młoda 28

W załączeniu do sprawy znak:                                  o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 	
działka nr 	obręb	
przedkładam¹
	protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
	wykaz zmian gruntowych.
	wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż           w księdze wieczystej.
	mapa z projektem podziału. 
	inne …………………………………………………………………………………………………….

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




1)	
podpis
¹własciwe zaznaczyć



W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się                    z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl,
	podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie podziału nieruchomości,

podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
	przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


