URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Polityki Przestrzennej

PP-12
Słupsk, dnia .........................

Imię i nazwisko ...........………............….…......
Nazwa firmy .....................……….....................
…........................………....................................
Adres .................……….........................…........
................................………................................
Telefon .......................………............................

WNIOSEK
o wydanie opinii pod względem estetycznym zagospodarowania przestrzeni publicznych w
zakresie: lokalizacji ogródków gastronomicznych, tymczasowych punktów handlowych,
nośników reklamowych, wystaw plenerowych, itp.
Wnoszę o wydanie opinii w sprawie: ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................…..
………………………………………………………………………………………………………..
dla terenu/ nieruchomości/ budynku/ lokalu1)
zlokalizowanego w Słupsku przy ulicy …...........................................................................................
działka / działki / numer …................................……………………............., obręb ….....................
w celu …..............................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
W załączeniu:
1. mapa z lokalizacją wnioskowanego terenu,
2. wizualizacja zamierzenia,
3. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
w przypadku opinii dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych:
1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przeznaczona do celów opiniodawczych z naniesionym
i zwymiarowanym obrysem ogródka,
2. projekt aranżacji ogródka w skali 1:100 lub 1:200, w zależności od zajmowanej powierzchni, który
powinien przedstawiać sposób rozmieszczenia mebli, parasoli, wygrodzeń, podestów i donic,
3. opis materiałów i kolorystyki poszczególnych elementów wyposażenia,
4. zdjęcia lub wizualizacja elementów wyposażenia,
5. opis sposobu zabezpieczenia istniejących drzew i zieleńców przed ewentualnym uszkodzeniem.

............................................
podpis wnioskodawcy
1)

niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk,
pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300);
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa3, e-mail:
iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300);
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO i wyłącznie w
celu wydania opinii pod względem estetycznym zagospodarowania przestrzeni publicznych w zakresie: lokalizacji
ogródków gastronomicznych, tymczasowych punktów handlowych, nośników reklamowych, wystaw plenerowych,
itp.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest
nie dotyczy;
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawnych;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/ustawowym/warunkiem zawarcia umowy w
celu rozpatrzenia wniosku, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w
celu dla, którego zostały zebrane.

.......................………………
Podpis wnioskodawcy
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