
 

                                       

                                       

UZUPEŁNIENIE / WYCOFANIE* 
 

WNIOSKU 

 

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy 
 

  Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 

Rynek-Ratusz 

56-400 Oleśnica 

 

A  DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA / WNIOSKODAWCY / PEŁNOMOCNIKA* 

 Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć 

 

  Nr telefonu 

 Miejscowość 

 

 Kod pocztowy 

 

 Ulica / Plac* 

 

 Nr domu 

 

 Nr lokalu 

 

 

WNOSZĘ O UZUPEŁNIENIE / WYCOFANIE* WNIOSKU
 

numer wpływu   z dnia  

 

znak sprawy   AB 

 

B  ADRES INWESTYCJI 

 OLEŚNICA 
 Ulica / Plac* 

 

 Nr  

 

 Nr lokalu 

 Nr  działki  

 

 Arkusz mapy 

 

 Obręb 

 

 Nr  działki  

 

 Arkusz mapy 

 

 Obręb 

 

 

D  WYJAŚNIENIA  

 

 

 

 

 

 

 

E  WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW  Ilość 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 
podpis inwestora / wnioskodawcy / pełnomocnika * 

 
 

*     niepotrzebne skreślić  

 

  
miejscowość i data 

  pieczęć Urzędu     

      

       

  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO OLEŚNICA 

 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

 

 
INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miasto Oleśnica, z siedzibą w Oleśnicy.  

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Rynek- Ratusz, 56-400 Oleśnica 

• przez e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl, 

• telefonicznie: +48 71 798 21 00. 

Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Michał Pawlaczyk. Inspektor to Osoba, z 

którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Rynek- Ratusz, 56-400 Oleśnica 

• przez e-mail: m.pawlaczyk@um.olesnica.pl,  

• telefonicznie: +48 71 79 82 110. 

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa: Ustawa Kodeks 

postępowania administracyjnego, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane 

kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci 

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


