
………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………….
(Imię i nazwisko)

…………………………….                                                                                STAROSTA GDAŃSKI
(ulica nr domu, lokalu)

…………………………….                                                                            ul. Wojska Polskiego 16
(kod pocztowy miejscowość)

83-000 Pruszcz Gdański
……………………………………….……………………

(adresat wniosku - nazwa i adres organu
prowadzącego ewidencję gruntów i budynków)

Wniosek o wprowadzenie zmian 
w operacie ewidencji gruntów i budynków

Jako właściciel (właściciele) działki nr: ………………… położonej  w:

obrębie: ………………………..……….

gmina:…………………………………...

w nawiązaniu do art. 24 ust.2b pkt.1 lit. h Ustawy  z dn. 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne

wnoszę

o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków wynikających z dokumentacji geodezyjnej 

o numerze ID zgłoszenia pracy: 6640.……...……….   po przyjęciu jej do państwowego zasobu geodezyjnego

Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Pruszczu Gdańskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru* . Treść klauzuli jest dostępna także na  
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz.U.UE.L.2016 poz.119/1)

 data ………………………, podpis wnioskodawcy………………………………..

*KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Gdański w  Pruszczu  Gdańskim.  Obsługę  organu
zapewnia  Starostwo  Powiatowe  w  Pruszczu  Gdańskim,  ul.  Wojska  Polskiego  16,  83-000  Pruszcz  Gdański,  tel.  58  773  12  12,
sekretariat@powiat-gdanski.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail 
iod@powiat-gdanski.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Starostę Gdańskiego ustawą z
dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W zakresie, w jakim obowiązek
podania przez Państwa danych nie wynika z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1
lit. a RODO.  Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail, numer telefonu a także
danych zawartych w dokumencie potwierdzenia dokonania płatności. 

4. Odbiorcą  Pani/Pana  danych osobowych  mogą  być  w  szczególności:  Poczta  Polska  S.A.,  bank  obsługujący  jednostkę,  podmioty
świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne, obsługi systemu teleinformatycznego EWID 2007 oraz  organy publiczne, sądy i
inni odbiorcy  legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez czas
wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7. Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  żądania  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody
– także  prawo do  jej  cofnięcia w dowolnym momencie,  bez  wpływu na  zgodność  z prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma
Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony danych Osobowych,   ul.  Stawki 2,  00-193
Warszawa. 

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  jest  Pani/Pan  zobowiązana  
(-y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora.
Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i
wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne. 

https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N
mailto:iod@powiat-gdanski.pl

