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KARTA OBIEKTU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W 

Lesznie, przy ulicy: ........................................................................................................ 

nr:.................................. 

I INFORMACJA O WŁAŚCICIELU 

Pełna nazwa (lub imię i nazwisko) właściciela (-i): 

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

Adres: ............................................................................................................................ 

Tel. kontaktowy: ................................................................ 

adres e-mail: ..................................................................... 

II INFORMACJA O PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 

(należy wypełnić jeśli ocenie ma podlegać również prowadzona w obiekcie działalność 

gospodarcza, której nie prowadzi właściciel obiektu) 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa 

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Nazwa i rodzaj działalności prowadzonej w obrębie obiektu 

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

III INFORMACJE O OBIEKCIE ZGŁOSZONYM DO KONKURSU 

Zakres przeprowadzonych prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Wartość inwestycji ……………………………………………………………………………. 

Termin ukończenia budowy / inwestycji ........................................................................ 

Technologia wykonania ................................................................................................. 



KARTA OBIEKTU 

Konkurs Lider rewitalizacji 

 

E
d

y
c

ja
 V

II
 -

 2
0
1

9
 

 
 

Funkcje użytkowe obiektu (mieszkalna, użyteczności publicznej, handlowa, usługowa, itp.) 

…………………………………..……………………………………………. 

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

Powierzchnia użytkowa obiektu ……………………… 

Liczba mieszkań ……………………… 

Liczba miejsc parkingowych ………………………… 

IV OPIS ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA SYTUACJĘ SPOŁECZNĄ I GOSPODARCZĄ W OBSZARZE 

REWITALIZACJI MIASTA LESZNA 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO OBIEKT: 

 

…………………………………………… 
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Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust.1, 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej RODO, informujemy, iż: 
 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  

Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno. 

Z Administratorem można się kontaktować: 

• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00; 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl. 

2. Inspektor Danych Osobowych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można 

kontaktować się drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z konkursem „Lider Rewitalizacji, na 

podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Odbiorcy danych 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione: 

• pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; 

• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu 

przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo: 
• dostępu do swoich danych oraz informacji o ich przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO; 

• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 

mailto:um@leszno.pl
mailto:iod@leszno.pl
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• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu „Lider 

Rewitalizacji”. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

10. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzula informacyjną. 

 

 

......................................................                                                  ........................................................................................          

     (miejscowość i data)                                                   (czytelny podpis) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 przez Administratora danych, tj. Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  

Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno, w zakresie: imię, 

nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail zawartych w Karcie obiektu będącej elementem konkursu „Lider 

Rewitalizacji”, w tym umieszczenie na stronie www mojego imienia i nazwiska. 
  

Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została na 

mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

......................................................                                             ........................................................................................          

     (miejscowość i data)                                                                                                   (czytelny podpis) 


