Chęciny, dnia ……………
Imię i nazwisko, numer PESEL
..........................................................
Adres zamieszkania/ do korespondencji:
.........................................................
..........................................................
BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY
PL. 2 CZERWCA 4
26-060 CHĘCINY
WNIOSEK O WYDANIE WIELOJĘZYCZNEGO FORMULARZA
Wnoszę o wydanie wielojęzycznego formularza o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy*
w języku .................................. ** (właściwe zaznaczyć):




złożonego jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego
ma być załączony wielojęzyczny formularz;
złożonego po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony
wielojęzyczny formularz.

Chęciny, dnia ...........................................

.................................... .........
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie odbioru formularza:

.............................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*Właściwe podkreślić
** We wniosku wskaż język akceptowany w kraju, w którym będzie przedłożony wielojęzyczny
formularz standardowy(angielski, czeski, duński, fiński, grecki, irlandzki, maltański, niemiecki,
portugalski, słowacki, szwedzki, włoski, bułgarski, chorwacki, estoński, francuski, hiszpański, litewski,
niderlandzki, polski, rumuński, słoweński, węgierski, łotewski
Pobrano/nie pobrano opłatę w wysokości 17 zł zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019r. poz. 860)

-verte

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iodo@checiny.pl
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wniosku o wydanie zaświadczenia
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora jest ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zmianami), Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) oraz ustawa o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami)
d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały
przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego
celu,
e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy
czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

