
Koziegłowy, dn. …….…………………. 

 

 

……………………………………………………. 

(Imię i nazwisko/ firma) 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

(Adres) 

…………………………………………………… 

(Telefon) 

 

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy 

Plac Moniuszki 14 

43-350 Koziegłowy 

 

Wnoszę o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości stanowiącej moją własność, 

położonej w …………………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 

ewidencyjnym ………………………………………… o powierzchni …………………………………ha,  z nieruchomością 

sąsiednią, stanowiącą własność …………………………………………………………, oznaczoną w ewidencji gruntów 

jako działka/działki nr ewidencyjny …………………………………………………………. 

 

 

………………………………… 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (GDPR- General Data Protection 

Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy reprezentowana 

przez Burmistrza z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, 

um@kozieglowy.pl. 

2) Z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem Ochrony danych można skontaktować się 

pisemnie kierując korespondencje na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub poprzez adres e-mail: 

iod@kozieglowy.pl. 

3) Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w przypadku 

podania danych dodatkowych tj. kontaktowych art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) w związku z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

4) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą̨ przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (bezterminowo) oraz zgodnie z terminami archiwizacji 

określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie 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. W 

przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim 

została zebrana lub do wycofania zgody  

5) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym 

administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym stronom 

postępowania, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni 

odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich 

przetwarzania.  

6) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, 

ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

7) Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa., wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych.  

8) Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej 

jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych 

dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.  

9) Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych. 

10) Przetwarzane przez administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

http://gdpr.pl/dane-osobowe
http://gdpr.pl/interaktywny-tekst-gdpr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
mailto:iod@kozieglowy.pl

