Dane zgłaszającego:
…..................................................

…........…...........................

imię i nazwisko/nazwa firmy

miejscowość, data

…..................................................
adres zamieszkania

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

Prezydent Miasta Chełm

kod pocztowy, miejscowość

…..................................................
telefon kontaktowy

Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu,
co do którego istnieje przypuszczenie,
iż jest on zabytkiem

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu
….............................

w

(data odkrycia)

…......................................,

w

trakcie

prowadzonych

robót

(miejscowość)

budowlanych/ziemnych*

….........................................................................................................................................................
(adres dokonania odkrycia z podaniem nr działki)

odkryłem przedmiot, co do którego przypuszczam, że jest on zabytkiem.
Rodzaj prowadzonej inwestycji:
….........................................................................................................................................................
Dane inwestora (jeżeli nie jest nim zgłaszający):
…..................................................
imię i nazwisko/nazwa firmy

…..................................................
adres zamieszkania

…..................................................
kod pocztowy, miejscowość

…..................................................
telefon kontaktowy
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Krótki opis znaleziska:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
(np. fragmenty naczyń glinianych, fragmenty wyrobów z metalu, wyroby – przedmioty z kamienia – np. krzemienne,
konstrukcje kamienne, konstrukcje z cegły, fragmenty kości)

…....................................................
(podpis zgłaszającego)

* niewłaściwe skreślić

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
zamieszczonych w zawiadomieniu o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie,
iż jest on zabytkiem, przez Prezydenta Miasta Chełm z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska 65,
adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. (82) 565 20 70, w celu przekazania niniejszego zawiadomienia
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

TAK

NIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą:
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1
lit. c) RODO i w celu przekazania niniejszego zawiadomienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków, zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.).
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. A).
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Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Zapoznałem się
….......................
(czytelny podpis)

Klauzula obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. tj. od wejścia w życie RODO.
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