
                           Nadarzyn, dn………………  

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn. 

Inspektor ochrony danych - adres email: rodo@nadarzyn.pl  

Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa – ewidencja danych osobowych osób fizycznych i 

prawnych. 

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa – ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.);ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)/ Podanie danych jest dobrowolne. 

Zebrane dane będą przechowywane do: przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 

…………………………………...  

……………………………….…..  

…………………………….……..  

(dane osoby wyznaczonej do kontaktu)                  Urząd Gminy Nadarzyn  

ul. Mszczonowska 24 

05-830 Nadarzyn 
 

 

Wnioskujemy o nadanie nazwy drodze gminnej/prywatnej* położonej we wsi………………………. 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr …………………………..., ul………………………… 
 (proponowana nazwa)  

  

         Nazwisko i imię               Nazwisko i imię 

     (DRUKOWANYMI)             Podpis       (DRUKOWANYMI)      Podpis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Podpis Sołtysa:                

 

……………………………   

 
*Niewłaściwe skreślić  

(droga gminna – podpisy co najmniej 51% właścicieli działek przylegających do przedmiotowej działki drogowej/droga 

prywatna – podpisy wszystkich właścicieli przedmiotowej działki drogowej) 

mailto:rodo@nadarzyn.pl

