
........................................, dnia ....................................
miejscowość                                                           data                         

................................................................................
           imię i nazwisko

................................................................................
PESEL

................................................................................
     adres korespondencyjny

................................................................................
      oznaczenie nieruchomości (adres, numer działki)

UPOWAŻNIENIE 

upoważniam   Stowarzyszenie  Mieszkańców  Kiełpina,  ul.  Klonowa  6,  83-307  Kiełpino,

do  wniesienia skargi na podstawie art. 101 usg na uchwałę nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino

z dnia 29.02.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Wyczechowo, ponieważ uchwała organu gminy jest niezgodna z prawem, jednocześnie godzi

w  moją sferę prawną i wywołuje dla mnie negatywne konsekwencje prawne, w tym ograniczenia

w korzystaniu z mojej nieruchomości.

................................................................................
            czytelny podpis

KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Administratora  danych  osobowych,  którym

jest  Stowarzyszenie  Mieszkańców  Kiełpina,  ul.  Klonowa  6,  Numer  KRS:  0000744105,  REGON:  380975514,

NIP: 5892046355 w celu wniesienia skargi na uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29 lutego 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo.

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

3. Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

................................................................................
            czytelny podpis



KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina,   z  siedzibę ul.

Klonowa 6, 83-307 Kiełpino,  Numer KRS: 0000744105, REGON: 380975514, NIP: 5892046355, zwany

dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) inspektorem   danych   osobowych   u   Administratora   jest  prezes  Łukasz  Grzenkowicz,

e-mail: lukasz@grzana.pl

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wniesienia  skargi  na  uchwałę

nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Wyczechowo,  mogą  być  udostępniane  na  żądanie  organów

Państwowych tym organom oraz pełnomocnikom ustanowionym przez Stowarzyszenie.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Unii Europejskiej z 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/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5) podanie  danych  jest  niezbędne  do  wniesienia  skargi,  w  przypadku  niepodania  danych  niemożliwe  jest

wniesienie skargi w Pana/Pani imieniu.

6) posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


	KLAUZULA INFORMACYJNA

