
Iwanowice Włościańskie dn. ………………
OSO

…………………………………………………………
nazwisko i imię

…………………………………………………………
adres zamieszkania

PODANIE

Proszę o wydanie poświadczenia zameldowania na pobyt stały  ,  na pobyt 
czasowy,lub zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego na nazwisko :

…………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałego …………………………………………………………………………………………

Cel złożenia poświadczenia , zaświadczenia ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
czytelny podpis

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17 zł

                                                                                              Potwierdzenie odbioru:

………………………………………….
data i czytelny podpis

Administratorem danych osobowych jest Woó jt Gminy Iwanowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Iwanowice,
Iwanowice  Włosócianó skie,  ul.Ojcowska  11,  (32-095  ).Z  Administratorem  danych  osobowych  mozżna
skontaktowacó się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-40-03 lub za posórednictwem wiadomosóci e-
mail, skierowanej na adres sekretariat@iwanowice.pl.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z ktoó rym mozżliwy
jest kontakt poprzez adres e-mail iodo@iwanowice.pl *-
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania posówiadczenia zameldowania. Podstawą przetwarzania
danych  osobowych  jest  ustawa  z  dnia  24  wrzesónia  2010  r.  o  ewidencji  ludnosóci.  Podanie  danych  jest
wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. 
Osoby,  ktoó rych  dane  dotyczą,  posiadają  prawo  zżądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, jak roó wniezż  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, zże przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogoó lnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
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Iwanowice Włościańskie dn. ………………
OSO

…………………………………………………………
nazwisko i imię

…………………………………………………………
adres zamieszkania

PODANIE

                 Proszę o wydanie o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych 
w budynku położonym w miejscowości:

…………………………………………………………………………………………………………

Cel złożenia zaświadczenia ………………………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
czytelny podpis

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17 zł
           Potwierdzenie odbioru:

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

data i czytelny podpis

Administratorem danych osobowych jest Woó jt Gminy Iwanowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy 
Iwanowice, Iwanowice Włosócianó skie 99 (32-095 Iwanowice).Z Administratorem danych osobowych mozżna 
skontaktowacó się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-40-03 lub za posórednictwem wiadomosóci e-
mail, skierowanej na adres sekretariat@iwanowice.pl.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z ktoó rym mozżliwy
jest kontakt poprzez adres e-mail mswiatek@iwanowice.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania posówiadczenia zameldowania. Podstawą przetwarzania
danych  osobowych  jest  ustawa  z  dnia  24  wrzesónia  2010  r.  o  ewidencji  ludnosóci.  Podanie  danych  jest
wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. 
Osoby,  ktoó rych  dane  dotyczą,  posiadają  prawo  zżądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, jak roó wniezż  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, zże przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogoó lnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


