
 

Wniosek o założenie konta w Portalu Interesanta Urzędu Gminy Czerwonak 

(osoby fizyczne) 

A. Miejsce składania wniosku 
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak 

B. Dane osoby fizycznej 

Dane identyfikacyjne 

Nazwisko …......................................................................................................................................... 

Imię ….................................................................................................................................................. 

PESEL ….............................................................................................................................................. 

Adres 

Gmina ….............................................................................................................................................. 

Miejscowość ….................................................................................................................................... 

Ulica …................................................................................................................................................ 

Nr domu/nr lokalu ............................................................................................................................... 

Kod pocztowy …................................................................................................................................. 

C. Zgoda na przesyłanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: 

 e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

 telefon komórkowy: …………………………………………………………………………….. 

 
 

…………………………………………….. 
Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie  z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz art.  13 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  Wójt Gminy Czerwonak informuje, iż: 
I. administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy Czerwonak reprezentowany przez Wójta Gminy 
Czerwonak z siedzibą: ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak, 
II. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Czerwonak możliwy jest pod adresem email: iodo@czerwonak.pl, 
III. przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu utworzenia konta w Portalu Interesanta i prowadzenia korespondencji  
z wnioskodawcą w formie elektronicznej, zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a,  ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
IV. przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres aktywności konta w Portalu Interesanta. Jeżeli konto nie będzie 
używane przez okres dłuższy niż 2 lata (od daty ostatniego logowania), konto zostanie dezaktywowane. 
V. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
VI. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
VII. podanie  w/w  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  w zakresie wymaganym przez  
administratora  będzie  skutkować  ograniczeniem  sposobu  kontaktu do poczty tradycyjnej. 
 
 

Wyrażam zgodę 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy 
 


