Oświęcim, dnia …...................................
…...............................................................
Imię i nazwisko Wnioskodawcy
…...............................................................
Ulica, nr domu/mieszkania
…...............................................................
Kod pocztowy, miejscowość
…...............................................................

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim

Telefon kontaktowy*

Wniosek o wydanie zaświadczenia
o rewitalizacji
Proszę o wydanie zaświadczania, czy działka/działki o numerze/numerach ew. …..............................
…......................................................., położona/położone w Oświęcimiu w obrębie ..........................,
przy ulicy .............................…..................................................., znajduje/znajdują się w obszarze
rewitalizacji, wyznaczonym na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1023 z późn. zm.).

…...............................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załącznik:
1) Opłata za zaświadczenie o rewitalizacji w kwocie 17 zł.
*- Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko w zakresie numeru telefonu:
TAK

NIE

Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku braku numeru

kontaktowego, zaświadczanie będzie wysłane pocztą na adres wskazany w niniejszym wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą
w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia o rewitalizacji na podstawie
Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1023 z późn. zm.) oraz
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku
po ostatecznym załatwieniu sprawy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wydania zaświadczenia o rewitalizacji. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10.Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

…..........................................
Podpis Wnioskodawcy

