Wypełnia wnioskodawca:
Pruszków dnia. …....-…..…-…..…… r.
Imię i nazwisko: ………………………………………
Adres: …………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Telefon:………………………………………………..

Starosta Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia stwierdzającego że działka/działki*
nr ew.................................................................................................., obręb ...................................
w miejscowości ...................................., gmina............................... nie jest /nie są* objęte
uproszczonym planem urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa oraz że dla działki/działek* nie została wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zaświadczenie jest potrzebne do celów notarialnych.

……………………………..
(podpis)

Załączniki:
□ dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia 17 zł
□ dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa 17 zł
______________________________________
*- niepotrzebne skreślić

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16:
Bank PEKAO SA nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, w kasie lub przelewem bezpośrednio na konto.

Odbiór zaświadczenia jest w sposób zwyczajowo przyjęty - osobiście.
Jeśli zaświadczenie ma być wysłane listownie proszę o wpisanie na wniosku informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do postępowań administracyjnych
wynikająca z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia (RODO)
1.Administrator Danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (05-800),
z siedzibą przy ul. Drzymały 30, reprezentowane przez Starostę.
Kontakt: tel. (0-22) 738-14-22, sekretariat@powiat.pruszkow.pl
2. Inspektor Ochrony Danych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora
Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować wysyłając maila na adres:
ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl, bądź pisemnie, pisząc na adres wskazany powyżej.
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) RODO – ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych i art. 9 ust. 2 lit. g RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne ze względów
związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa.
4. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w Instrukcji Kancelaryjnej.
Okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od danej kategorii archiwalnej.
5. Odbiorcy Twoich danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych.
b) W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądana sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.
7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych:
Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych jest przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego. W przypadku podania niepełnych danych zostanie Pani/Pan wezwani do uzupełnienia danych.
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

