
...................................................................... 
        (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

........................................................................ 
                  (adres  zamieszkania) 

....................................................................... 
 
....................................................................... 
                   (sygnatura sprawy)* 

 
               
 
 
 

 
 
                    

                 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Na zasadzie art. 218  Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszę o wydanie zaświadczenia o 
wskazanej poniżej treści lub dotyczącego określonego faktu lub stanu prawnego:** 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 

Uzasadnienie *** 
...................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

                             ...........................................................     
                 (podpis wnioskodawcy) 

 

Załącznik: 

opłata skarbowa 17zł  
* Podanie sygnatury akt sprawy jest wymagane w sytuacji, gdy wnioskodawca  jest uczestnikiem danego postępowania 
administracyjnego prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bierunia  
** Zwracając się o wydanie zaświadczenia wnioskodawca winien wskazać, czy żądana przez niego informacja może być pozyskana z akt 
spraw prowadzonych przez Burmistrza Miasta Bierunia 
*** Zaświadczenie wydaje się, gdy  osoba ubiega się o wydanie zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 
 
                      
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl, segment B, pok. nr 22, tel. 3242400). 
Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celu wydawania zaświadczeń. Podstawa prawna: Dz.U. z 
2017 r. poz. 1257, art. 218 ustawy  - Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane 
lub w okresie wskazanym przepisami prawa . Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, 
str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa 


