']LHQQLN8VWDZ
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3R]
=DáąF]QLNQU
=DáąF]QLNQU
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WZÓR
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,PLĊLQD]ZLVNR1D]ZDZQLRVNRGDZF\

0LHMVFRZRĞüLGDWD

Formularz

P

, dnia

6. $GUHVDWZQLRVNXQD]ZDLDGUHVRUJDQXOXEMHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQHMNWyUD
ZLPLHQLXRUJDQXSURZDG]LSDĔVWZRZ\]DVyEJHRGH]\MQ\LNDUWRJUDILF]Q\
2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

Starosta Sławieński
Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

2]QDF]HQLHZQLRVNXQDGDQHSU]H]ZQLRVNRGDZFĊ

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku
4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej*
3ROHZ\SHáQLDDGUHVDWZQLRVNX
8. Przedmiot wniosku
2NUHĞOHQLHPDWHULDáyZ]DVREXEĊGąF\FKSU]HGPLRWHPZQLRVNX

 =ELyUGDQ\FKHZLGHQFMLJUXQWyZLEXG\QNyZ
 Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na
2
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Mapa zasadnicza9

podstawie bazy danych EGiB3

 0DSDHZLGHQFMLJUXQWyZLEXG\QNyZ
 5HMHVWUFHQLZDUWRĞFLQLHUXFKRPRĞFL

4
5

%D]DGDQ\FKV]F]HJyáRZ\FKRVQyZJHRGH]\MQ\FK %'62*

7

%D]DGDQ\FKRELHNWyZWRSRJUDILF]Q\FKRNWyUHMPRZDZDUWXVWE
ustawy12 (BDOT500)8

,QQHPDWHULDá\10:

3DUDPHWU\FKDUDNWHU\]XMąFH]DNUHVXSUDZQLHĔGRSU]HWZDU]DQLDPDWHULDáyZ]DVREX 11



 na cele edukacyjne


ZFHOXSURZDG]HQLDEDGDĔ
naukowych/prac rozwojowych,
GRW\F]ąF\FK««««««««««



ZFHOXUHDOL]DFMLXVWDZRZ\FK]DGDĔ
Z]DNUHVLHRFKURQ\EH]SLHF]HĔVWZD
ZHZQĊWU]QHJRSDĔVWZDLMHJRSRU]ąGNX
konstytucyjnego

SRGDüWHPDW

w celu przeprowadzenia szkolenia,



w rozumieniu art. 2 XVWpkt 37 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
']8]USR]]SyĨQ]P 
realizowanego przez ...........................,
 ZVND]DüSRGPLRW 

NWyUHJRSU]HGPLRWHPMHVW
…...................................................



GODSRWU]HE]ZLą]DQ\FK]G]LDáDOQRĞFLąJRVSRGDUF]ąOXEZFHOXSXEOLNDFMLRSUDFRZDĔNDUWRJUDILF]Q\FKSRFKRGQ\FK
PDWHULDáyZ]DVREXZVLHFL,QWHUQHW]JRGQLH]SRQLĪV]ąWDEHOą

:DUWRĞü
ZVSyáF]\QQLNDCL

GODSRWU]HEZáDVQ\FKQLH]ZLą]DQ\FK

 ]G]LDáDOQRĞFLąJRVSRGDUF]ąEH]SUDZD
publikacji w sieci Internet

0DNV\PDOQDOLF]EDXU]ąG]HĔQDNWyU\FK
PRJąE\üSU]HWZDU]DQHPDWHULDá\]DVREX
OXERSUDFRZDQLDNDUWRJUDILF]QH±SRFKRGQH
PDWHULDáyZ]DVREXRNWyU\FKPRZDZXVW
SNW]DáąF]QLNDGRXVWDZ\12]Z\áąF]HQLHP
publikacji w sieci Internet

àąF]Q\PDNV\PDOQ\QDNáDGGUXNRZDQ\FKOXE
NRSLLHOHNWURQLF]Q\FKPDWHULDáyZ]DVREXOXE
RSUDFRZDĔNDUWRJUDILF]Q\FK±SRFKRGQ\FK
PDWHULDáyZ]DVREXRNWyU\FKPRZDZXVW
SNW]DáąF]QLNDGRXVWDZ\12, w przeliczeniu
na arkusze formatu A4

1,1

10

500

1,2

100

2 000

6SRVyESXEOLNDFML
w sieci Internet

pojedynczy obraz statyczny
o rozmiarze maksimum do

1 000 000 pikseli







1,3

500

5 000

1,4

1 000

10 000

1,7

10 000

50 000

2,0

60 000

200 000



2,5

200 000

500 000



3,0

EH]RJUDQLF]HĔ

EH]RJUDQLF]HĔ

pojedynczy obraz statyczny
o rozmiarze maksimum do
2 100 000 pikseli

ZVND]DüWHPDW\NĊV]NROHQLD

do realizacji zadania publicznego
««««««««««««««

(opis zadania)
 RNUHĞORQHJRZ««««««««««

EH]RJUDQLF]HĔ

ZVND]DüSU]HSLVSUDZD

2VREDZ\]QDF]RQDGRNRQWDNWyZ]HVWURQ\ZQLRVNRGDZF\
,PLĊQD]ZLVNR

e-mail:

telefon:

)RUPDSU]HND]DQLDLVSRVyERGELRUXPDWHULDáyZ




SRVWDüQLHHOHNWURQLF]QD

6SRVyEXGRVWĊSQLHQLD



SRVWDüHOHNWURQLF]QD







RGELyURVRELVW\

Z\V\áNDQDDGUHV

serwer FTP/e-mail




Sá\WD&''9'
QRĞQLN]HZQĊWU]Q\ZQLRVNRGDZF\

MDNZQDJáyZNX
inny:

XVáXJDVLHFLRZDXGRVWĊSQLDQLD
XVáXJD13RNWyUHMPRZDZXVW]DáąF]QLNDGRXVWDZ\12:



1 rok



PLHVLĊF\



PLHVLąFH




e-mail:
serwer FTP:

'RGDWNRZHZ\MDĞQLHQLDLXZDJLZQLRVNRGDZF\

WNIOSKODAWCA

,PLĊQD]ZLVNRRUD]SRGSLVZQLRVNRGDZF\14

']LHQQLN8VWDZ

±±

3R]

Przypisy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

,QIRUPDFMHRDNWXDOQLHGRVWĊSQ\FKPDWHULDáDFKSRZLDWRZHJR]DVREXJHRGH]\MQHJRLNDUWRJUDILF]QHJRXGRVWĊSQLDRUJDQSURZDG]ąF\WHQ]DVyE
8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLH]ELRUXGDQ\FKED]\GDQ\FK(*L%]DZLHUDIRUPXODU]3
8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLHUHMHVWUyZNDUWRWHNVNRURZLG]yZZ\ND]yZ]HVWDZLHĔWZRU]RQ\FKQDSRGVWDZLHED]\GDQ\FK(*L%]DZLHUDIRUPXODU]3
8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLHPDS\HZLGHQFMLJUXQWyZLEXG\QNyZ]DZLHUDIRUPXODU]3
8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLHUHMHVWUXFHQLZDUWRĞFLQLHUXFKRPRĞFL]DZLHUDIRUPXODU]3
8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLH]ELRUyZGDQ\FK*(687]DZLHUDIRUPXODU]3
8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLH]ELRUyZGDQ\FK%'62*]DZLHUDIRUPXODU]3
8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLH]ELRUyZGDQ\FKED]\GDQ\FK%'27]DZLHUDIRUPXODU]3

9. 8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLHPDS\]DVDGQLF]HM]DZLHUDIRUPXODU]3
10. 8V]F]HJyáRZLHQLHZQLRVNXRXGRVWĊSQLHQLHLQQ\FKPDWHULDáyZ]DZLHUDIRUPXODU]3
11. Dopuszczalne jest wskazanie tylko jednego celu.
12. 8VWDZD]GQLDPDMDU3UDZRJHRGH]\MQHLNDUWRJUDILF]QH ']8]USR]]SyĨQ]P 
13. 8GRVWĊSQLHQLHZIRUPLHRNUHVRZHMXVáXJLVLHFLRZHMPD]DVWRVRZDQLHZSU]\SDGNXXGRVWĊSQLDQLDRUWRIRWRPDS\OXERSUDFRZDĔNDUWRJUDILF]Q\FKWZRU]RQ\FKQDSRGVWDZLHRGSRZLHGQLFKED]GDQ\FKRNWyU\FKPRZD
w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
14. 3RGSLVRGUĊF]Q\SRGSLVHOHNWURQLF]Q\NZDOLILNRZDQ\SRGSLVHOHNWURQLF]Q\SRGSLVSRWZLHUG]RQ\SURILOHP]DXIDQ\PH38$3OXEZSU]\SDGNXVNáDGDQLDZQLRVNX]DSRPRFąV\VWHPXWHOHLQIRUPDW\F]QHJR
RNWyU\PPRZDZSU]HSLVDFKZ\GDQ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\]GQLDPDMDU3UDZRJHRGH]\MQHLNDUWRJUDILF]QHLGHQW\ILNDWRUXPRĪOLZLDMąF\ZHU\ILNDFMĊZQLRVNRGDZF\ZW\PV\VWHPLH

*

,QIRUPDFMDQLHRERZLą]NRZD

:\MDĞQLHQLD
1. )RUPXODU]HGUXNRZDQHQLHPXV]ąXZ]JOĊGQLDüR]QDF]HĔNRORU\VW\F]Q\FK
2. 3RODIRUPXODU]DPRĪQDUR]V]HU]DüZ]DOHĪQRĞFLRGSRWU]HE:SU]\SDGNXZ\SHáQLDQLDIRUPXODU]DZSRVWDFLSDSLHURZHMIRUPXODU]PRĪHE\üX]XSHáQLDQ\]DáąF]QLNDPL]DZLHUDMąF\PLLQIRUPDFMHNWyU\FKQLHPRĪQDE\áR
]DPLHĞFLüZIRUPXODU]X

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25
maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;
2) w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe
iodo@powiatslawno.pl, tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty
Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków –
załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej
ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.
…………….................................
Podpis

