
                                                          

 

 
 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Wnioskodawca           Miejsce i data wypełnienia wniosku: 
 

Imię i nazwisko                       ....................... 

                     

                     

Adres miejsca zamieszkania lub siedziba: 
(ulica, numer domu i lokalu) 

                      

                     

(kod pocztowy, miejscowość)        

   

                     

 

Telefon kontaktowy*:      

                     

 

Wniosek o realizację prawa  
w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie 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) wnoszę 
o…………………..……………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………..…………………….………

……………………..……………………………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………….………………
……………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………..………
……………………..……………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..………………………..………………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………..………
……………………..……………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..………………………..………………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………..………
……………………..……………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..………………………..………………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………..………
……………………..……………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..………………………..………………………………………………………………………………………..………
……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Załączniki: 

□ …………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……… 

□ …………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……… 

 

 

GMINA NAREW 
ul. Mickiewicza 101 
17-210 Narew 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 
27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"   administrator danych informuje, że: 

 
1) Administratorem Danych Osobowych w Gminie Narew (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew) jest Gmina Narew  
której przedstawicielem jest Wójt Gminy Narew. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – z którym może się 
Pan/Pani skontaktować się pod nr tel. 507944239 email: iod@narew.gmina.pl albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. 
Mickiewicza 101, 17-210 Narew 

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach 
wszczynanych  z urzędu  postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich 
przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pana/Pani danych jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania 
na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego wniosku. 

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
świadczące usługi wsparcia IT na rzecz Administratora albo usługi prawne. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez 
odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej. 

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych.  

8)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. podanie ich na wniosku, na  dokumencie papierowym lub 
elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu). Niepodanie danych wymaganych 
przez przepisy prawa może skutkować niemożnością weryfikacji Pana/Pani tożsamości, brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku, 
pozostawieniem go bez rozpatrzenia. 

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane 
w  celu  profilowania. 

 

       
................................................ 
      Czytelny podpis wnioskodawcy  

 
 * pole nieobowiązkowe 

 

 


