……..……………….….....……

Przemyśl, dnia…………...........................

(imię, nazwisko,/firma/, adres )

..…………………..……………
…..…………………..…………
Telefon* …..…………..………

Prezydent Miasta Przemyśla
Rynek 1
37-700 Przemyśl

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYKREŚLENIE HIPOTEKI
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o wykreślenie hipotek/i w kwocie
……………………………………….zł z tytułu wykonanego remontu budynku mieszkalnego
usytuowanego w Przemyślu przy ul. ………………………………………………………..…
wpisanej do księgi wieczystej Nr …………………….………………………………. wynikające z
…………………………………………………………………………………..…………………....
………………………………………..………………….…………………………………...………
……………………………………………………………………….…………………………….....
Prośbę swą uzasadniam:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Załączniki szt. …...:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
*Podanie danych dotyczących numeru telefonu jest dobrowolne

Klauzula
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U.
UE.L.2016.119, s. 1), zwanym dalej RODO
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Prezydent Miasta Przemyśla, z siedzibą w Przemyślu
przy Rynek 1, tel. 16 6752152, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl .
2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu 16 675 2114 lub adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z wykreśleniem hipoteki
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres
przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia
i prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim dane udzielone zostały dobrowolnie.
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych
osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich
danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

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

