
 
 
 
 

   
 

 

 
  

 ul. Jagiellońska 8 

 64-234 Przemęt 

 Tel. (65) 615 69 66 

 Fax. (65) 615 69 67 

 Mail. urzad@przemet.pl 

 Web. www.przemet.pl 

Godziny pracy Urzędu: 

• Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

• Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/ 

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

 

  

 

WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY (np. ulica, osiedle, 

miejscowość, kod pocztowy) 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) 

 pieczęć wpływu 

ADRES E-MAIL (nie jest wymagany) 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy, nie 

jest wymagany) 

znak sprawy (nadaje urzędnik) 

 

DRUK Pełnomocnictwo do działania przed 

organami administracji publicznej 

DO PROCEDURY 

so.11.3 SO.XI 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja niżej podpisany a ………………………………………………………………….………...… 
       (imię i nazwisko) 

zamieszkały /a ……………………………………………………………………………………...….… 

       (adres) 

legitymujący /a się ……………………………………………… seria i numer ………..……………… 

    (dokument tożsamości) 

upoważniam Pana / Panią ……………………………………………………………….……………. 

     (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

zamieszkałego /łą ……………………………………………………………………………………….. 

 (adres) 

legitymującego /cą się …………………………………… seria i numer …………………………… 

    (dokument tożsamości) 

do działania w moim imieniu przed organami administracji publicznej w sprawie 

(proszę wpisać zakres dokonywanej czynności)*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  
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* Przykładowy zakres dokonywanych czynności: 

• Zameldowania na pobyt stały / zameldowania na pobyt czasowy; 
• Wymeldowania z pobytu stałego / wymeldowania z pobytu czasowego; 
• Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy; 
• Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy; 
• Pobrania zaświadczenia o zameldowaniu/  wymeldowaniu ; 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy 

Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Przemęt,  ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urząd@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 

69 49. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: 

iod@przemet.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności administracyjnej. Zgodnie z 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. 

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz 

instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania 

dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania 

wymienionego w pkt. 3.  

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie 
papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….. 

  (czytelny podpis mocodawcy) 

 

 

Aktualizacja: 2022-06-08 F-4 


