
Załącznik Nr 2 do zarządzenia  

Burmistrza Połczyna - Zdroju 

z dnia  10 marca 2022 r. 

 

      ……………………….., dnia …………………… 

Nazwisko i imię: 

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

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

Adres: 

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

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

Telefon …………………………………………………………… 

 

Burmistrz Połczyna - Zdroju 

Plac Wolności 3-4 

78 - 320 Połczyn - Zdrój 

 

WNIOSEK 

o nieodpłatne przekazanie drewna 

 

Zwracam się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego kosztem 

i staraniem gminy w ilości ………………………………………………………m³. 

Cel przekazania drewna : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Połczyna - Zdroju z siedzibą przy placu 

Wolności 3-4, 78 -320 Połczyn - Zdrój danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku. 

…………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 



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

27 kwietnia 2016 r. informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Połczyna - Zdroju, Plac 

Wolności 3-4, 78 -320 Połczyn - Zdrój; 

2. W Urzędzie Miejskim w Połczynie - Zdroju jest powołany Inspektor Danych Osobowych. 

Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, e-mail:iod@polczyn-zdroj.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c w celu 

rozpatrzenia przedmiotowego wniosku; 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Połczynie - Zdroju do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa oraz organy nadzorcze, 

podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę 

świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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 działań archiwów 

zakładowych; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, 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. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia przedmiotowego 

wniosku. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie 

pozostawienie sprawy bez rozpoznania. 

 

 


