……………………………………

Trzebnica, dnia …………………….

……………………………………
strona, której wydano decyzję
imię , nazwisko, adres

…………………………………….
…………………………………….
strona, na rzecz której decyzją będzie przepisana
imię , nazwisko, adres

BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

Proszę o przeniesienie na rzecz …………………………………………………………
nowy Inwestor, adres

decyzji o warunkach zabudowy nr…………………………………………………..….
z dnia………………………… wydanej przez …………………………………………
ustalającej warunki zabudowy ...........…………………………………………………..
nazwa inwestycji i położenie
………………………………………………………………………………………………………………………….

wydanej dla…… …………………………………………………………………………
inwestor

Oświadczam, że wyrażam zgodę na w/w przeniesienie decyzji.
…………………………………………………………….……..
strona, której wydano decyzję

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
…………………………………………………..…………………..
strona, na rzecz której decyzją będzie przepisana

Trzebnica, dnia ………………….r.

Informacja
Na podstawie 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą
przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji przenoszącej warunki zabudowy,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym/ umownym lub warunkiem zawarcia umowy*,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w związku z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
10) niepodanie danych uniemożliwi, wydanie w/w dokumentów,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

………….……………………………..
(data i podpis Administratora Danych Osobowych)

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

………….……………………………..
(miejsce, data i podpis)

