Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. 29 753 88 00, fax 29 777 90 85, e-mail: urzad@klembow.pl , www.klembow.pl

Zadbaj o oznaczenie swojego domu - zamów tabliczkę adresową
Dbając o estetykę naszej Gminy gorąco zachęcamy mieszkańców do stosowania jednolitego
wzoru tabliczki z numerem domu.
Przypominamy również, że obowiązujące przepisy prawa nakładają na właścicieli obowiązek
umieszczenia w widocznym miejscu (na budynku lub ogrodzeniu nieruchomości) tabliczki z
nadanym numerem budynku.
Istnieje możliwość zamówienia w Urzędzie Gminy tabliczki adresowej w ustalonym wzorcu.
Opis techniczny tabliczki z numerem: wymiar 33x40 cm, wykonana na podkładzie di-bond,
grubość 2,5mm, zabezpieczona laminatem UV.
Cena - 42,00 zł brutto

Jak zamówić tabliczkę adresową?
1 sposób - osobiście w Urzędzie Gminy
Złóż wypełnione zamówienie na tabliczkę adresową w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie
Gminy (wzór zamówienia dostępny poniżej oraz w BOI) oraz dokonaj opłaty w kasie Urzędu
Gminy.

2 sposób - przez internet
Zapłać przelewem za tabliczkę, wyślij wypełnione zamówienie na tabliczkę adresową na
adres e-mail: urzad@klembow.pl, a do maila dołącz potwierdzenie opłaty.
DANE DO PRZELEWU:
Urząd Gminy Klembów, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
Bank PEKAO S.A.
69 1240 6074 1111 0000 4997 0007
Czas oczekiwania na tabliczkę wynosi do 10 dni. Poinformujemy zamawiającego o możliwości
odebrania tabliczki z Urzędu Gminy.

ZAMÓWIENIE NA TABLICZKĘ ADRESOWĄ
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu *
Adres e-mail*
Co na tabliczce?
Ulica
Numer posesji
Miejscowość
Wzór tabliczki

*informacja podawana dodatkowo, w celu ułatwienia kontaktu.

……………………………….

………………………………….

Miejscowość, data

Podpis Zamawiającego

Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1w celu wykonania umowy, czyli wykonania
tabliczek adresowych na posesję zlokalizowaną na terenie Gminy Klembów. Administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów - Urząd
Gminy w Klembowie, ul. Gen. F Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Dane będą przechowywane przez okres wykonania umowy oraz okres
niezbędny do realizacji, wynikających z przepisów prawa obowiązków archiwizacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę Urzędu). Dane w zakresie: ulica,
nr posesji, miejscowość, zostaną przekazane podmiotowi współpracującemu z Urzędem w celu wykonania tabliczki adresowej. Niepodanie
danych obowiązkowych skutkuje, brakiem możliwości wykonania tabliczki adresowej. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu
do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Urzędu. Osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo wniesienia
skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@klembow.pl

1

Rozporządzenie 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

