
             Pajęczno, dn……………………  

………………………………………..   
                          /imię i nazwisko/ 

          

…………………………………………       
     /adres zamieszkania/  
     

………………………………………...    
                 /ulica, nr domu/      
 

       URZĄD MIEJSKI W PAJĘCZNIE 

                  A R C H I W U M 

 

 Proszę o potwierdzenie legalności budowy budynku  …………………………….. 

 

w miejscowości ………………………………… Inwestorem był …………………………..

  

Budynek był budowany w latach ……………………………. .    

  

Zaświadczenie jest mi potrzebne  …………………………………… ……………………… 

 

Obecnie jestem prawnym właścicielem w/w budynku. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE Nr 119) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno z siedzibą w Pajęcznie, ul. 

Parkowa 8/12, 98-330 Pajeczno  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pajeczno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia. 

4. Przetwarzane przez nas dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  

a. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

b. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, 

w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w 

Pajęcznie i wynika z przepisów prawa. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

……………………………………………………. 


