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        Malechowo,...……………….…… 

………………………………….………… 

……………………………………………. 

                 (imię i nazwisko, adres, telefon)  

 Wójt Gminy Malechowo 
   

WNIOSEK 

NA UMIESZCZENIE REKLAMY/TABLICY INFORMACYJNEJ* NA 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MALECHOWO 

 

Zwracam się o udostępnienie nieruchomości do umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej*: 

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

(numer działki, nazwa miejscowości) 
 Rodzaj reklamy/tablicy informacyjnej*:  

1. transparentowa nie związana trwale z gruntem, umieszczona na obiektach lub pomiędzy 

obiektami,  

2. stojąca, trwale związana z gruntem,  

3. umieszczona na elewacji nieruchomości jako: ................................................................  

4. urządzenie reklamowe podświetlane energią elektryczną wymienione w pkt 1-3.  

 

Wymiary zewnętrze reklamy/tablicy informacyjnej*:  

1. długość …………………  

2. szerokość ………………  

3. powierzchnia ………….. dwustronna lub jednostronna*  

 
Treść reklamy/tablicy informacyjnej*:  

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

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

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

Umieszczającym reklamę/tablicę informacyjną* będzie:  

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

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

(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon)  

Rodzaj umocowania reklamy/tablicy informacyjnej* (w przypadku reklamy/tablicy 

informacyjnej* wolnostojącej nie związanej z gruntem) ………………………………….........  

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

Umieszczenie reklamy/tablicy informacyjnej* nastąpi w dniach: ……………………………...  

Okres umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej*: od ............................................................     

do .......................................................  

 

*niepotrzebne skreślić 

        ………………….………….. 
                (podpis wnioskodawcy) 
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     Informacja 

o  zasadach przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy  o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Malechowo   z siedzibą  

w Malechowo 22A, 76-142 Malechowo (zwany dalej Urzędem) ; 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Z Inspektorem można  się  skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich 

praw.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie:  e-mail: iodo@malechowo.pl, 

 tel. 94 31 40 579,  adres do korespondencji Urząd Gminy Malechowo, 76-142  Malechowo 22A 

3. Cel i podstawy przetwarzania   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Zarządzeniem Nr 385/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 

2 stycznia 2018r. w sprawie określenia zasad udostępniania obiektów lub terenów stanowiących 

własność Gminy Malechowo w celu umieszczenia reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat oraz  

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych,  w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcy  danych  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz procesorowi, czyli podmiotowi, z którego usług korzystamy przy ich 

przetwarzaniu. 

5. Czas przechowywania danych  

Dane przechowujemy przez okres realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa a następnie  

w celach archiwalnych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Przysługujące prawa  

✓ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do  ich sprostowania 

✓  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
8. Informacja o  konieczności  lub dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest  wymogiem  wynikającym z realizacji przepisów prawa. Jeżeli 

dane nie zostaną podane nie będziemy mieli możliwości zawarcia i wykonywania z  Panią/Panem 

umowy. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z  zakresem powyższych informacji 
 
…………………………………………………………………………………     
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