Janów dnia ………………………

Wnioskodawca
…………………………………….
Imię /Imiona/ i Nazwisko
…………………………………….
…………………………………….
Adres
Tel…………………………………

WÓJT GMINY JANÓW

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa na działce ewidencyjnej nr ………. położonej w miejscowości ………………
Oświadczam, że działka o nr ewidencyjnym ……………stanowi moją własność i jest ujęta w dokumencie
własności ………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam również, że granice działki są mi znane. Drzewa zostaną wycięte wyłącznie na własnym
gruncie tak, aby nie naruszyć własności innych osób sąsiadów.
Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów
jest:……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
W załączeniu przedkładam rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości – zał. nr 1

……………………………………
(podpis)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oc hrony 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy Janów informuje że:
1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Janów. Adres Urzędu Gminy Janów:
16-130 Janów, ul. Parkowa 3, tel.: 85 721 62 88.
2.Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych – Robert Stańczyk, tel. 791-650-517; adres e-mail: kontakt@odoline.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są na cele wymienione w ustawie z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i ka rtograficzne
(t .j. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z (kategorii archiwalnej dokumentacji, określ onej w
jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych, umowy o dofinansowanie zawartej między
beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych
itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Niepodanie
danych osobowych wskazanych we wniosku, może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

