Miejscowość, dn. ...........................................

..........................................................................
..........................................................................
(imię i nazwisko)
..........................................................................
..........................................................................
(adres)
..........................................................................

(telefon)
WÓJT GMINY BARANÓW
Ul. ARMII KRAJOWEJ 87
96-314 BARANÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzewa/

drzew

z

nieruchomości

nr

………………

..................................................................................................,

położonej
którego

w

miejscowości

dokonałem(am)

w

dniu…………………………………………………………………..

............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata skarbowa 17.00 zł (słowie: siedemnaście zł.)
Podstawa prawna : część II. ust.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000).

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Baranów

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)
informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Baranów.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baranów z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 87, 96-314
Baranów.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Baranów z którym można kontaktować się
pod adresem e-mail: inspektor.odo@gmina-baranow.pl, tel. (046) 858-13-53.
3. Urząd Gminy Baranów może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań jednostki wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Baranów w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki.
6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Baranów, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest
Wójt Gminy Baranów.

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypad-

kach, w których Urząd Gminy Baranów przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji - Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i wykazów obowiązujących w PZD

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to

przypadków, w których Urząd Gminy Baranów posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów
prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Baranów Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
9. Na podstawie przepisów prawa Pani/Pana dane nie mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy Baranów na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO

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

