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Kluczbork, dn. 25.11.2021 r.

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zgodnie z § 31 i § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 t.j.), zawiadamiam,
że w dniu 29.12.2021 r. o godzinie 10:00 przeprowadzone zostaną na gruncie czynności ustalenia
przebiegu granic działki ewidencyjnej o numerze 3 AM-10 położonej w Sowczyce (gmina Olesno) z
działkami nr 24/1, 25/1, 26/1 AM-10.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem § 32 informuję o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego
ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o tym, że udział w tych czynnościach leży w
interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich
przeprowadzenia.
W przypadku reprezentowania stron przez przedstawicieli, winni oni posiadać pisemne pełnomocnictwo do
reprezentowania zgodnie z art. 96 i art. 98 Kodeksu Cywilnego. W przypadku współwłasności, współużytkowania
wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Grzegorz Zamiara
podpis elektroniczny

………………………….

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób ﬁzycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) ﬁrma USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz
Zamiara przetwarza Państwa dane osobowe do celów niezbędnych realizacji niniejszej pracy geodezyjnej.
Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych
wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Zamiara, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, e-mail:
biuro@geodezjazamiara.pl (zwana dalej ﬁrmą)
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy ﬁrma posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą
podstawą, zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO jest:
- niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy.
Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy
pozyskiwaniu danych osobowych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
które reguluje cel przetwarzania.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej pracy geodezyjnej.
7) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo dostępu do treści swoich danych;
- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana
zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana
sytuacją;
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w siedzibie
ﬁrmy osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.
Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy
lub dobrowolne.

