
................................, dnia .................... 

Nazwisko, imię .......................................                             (miejscowość) 

Adres....................................................... 

Telefon ................................................... 

 

              Starosta Myśliborski 

              ul. Północna 15 

                                                74-300 Myślibórz 
 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia 

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, proszę 

 
o wydanie zaświadczenia, o samodzielności lokalu   

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
(dokładny adres lokalu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 
                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Rysunek – rzut całej kondygnacji budynku, na której znajduje się lokal – 2 egz. 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe  

w Myśliborzu - administratora danych- z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Północnej 15,  

w zakresie: numeru telefonu lub adresu e-mail celu: kontaktu w razie konieczności 

uzupełnienia złożonego wniosku w Wydziale Budownictwa. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią informacji Administratora, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

 

……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 

 

Informacja o prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem Państwa danych  

wynikająca z art. 13 ust. 1 oraz 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane 

przez Starostę Myśliborskiego z siedzibą przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 20 21  

e-mail starostwo@powiatmysliborski.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych                       

z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pod numerem telefonu 

95 747 20 21 wew. 240 lub poprzez pocztę elektroniczną iod@powiatmysliborski.pl. Państwa dane 

osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku, a ich przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.  c RODO) oraz 

wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) a także na podstawie 

dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Odbiorcami Państwa danych osobowych 

mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane 

osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy a przechowywane zgodnie z 

przepisami dotyczącymi zasobów archiwalnych oraz archiwach. Posiadają Państwo prawo dostępu do 

danych, prawo do sprostowania, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

sprzeciwu przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest 

niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 

nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Wyrażona dobrowolnie zgoda może zostać w każdym 

momencie wycofana lecz zgodnie z przepisami prawa. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do prezesa UODO. Podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku oraz wymagane 

przepisami KPA.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w siedzibie Administratora,                   

a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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