
W związku z realizacją wymogów , zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej również „RODO”),  

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku 
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym na podstawie 
przepisów prawa: 

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019. 725 t.j. z dn. 
18.04.2019r.).  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019. 393 tj. z dn. 28.02.2019).  

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. 2204 t.j. z dn. 

26.11.2018r.)  

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania  

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)  
-  

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018.2096 t.j. z 
dn. 5.11.2018r.)  
 

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945 t.j. z dn. 10.10.2018) 

ADMINISTRATOR 
DANYCH OSOBOWYCH 

Urząd Gminy Stara Kamienica reprezentowany przez Wójta, z siedzibą: Stara 
Kamienica 41, 58-512; tel. 757514337 e-mail:  sekretariat@starakamienica.pl 

 
 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Wójt Gminy Stara Kamienica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

może się Pani / Pan skontaktować poprzez email oid@starakamienica.pl   
 z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 
CELE 

PRZETWARZANIA 
 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:  
 

- Wniosku o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- Wniosku o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości  

- Wniosku o wydanie zaświadczeń w sprawie: rewitalizacji, prowadzenie 

gospodarstw przez rodziców  

- Wniosku o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości  

- Wniosku o rozgraniczenie nieruchomości  

- Wnioskiem o nadaniem numeru stałego i tymczasowego  

- Wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w MPZP  

 

oraz wszelkich innych czynności i zadań wynikających z przedstawionych 

powyżej ustaw.  

 

ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z 
przepisami ww. ustaw oraz podmiotom: służbom; organom administracji 
publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i 
samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom 
organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu 
danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą 
określonych w odrębnych przepisach.  

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH OSOBOM DO 
PAŃSTWA TRZECIEGO 

LUB ORHANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

 

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

mailto:sekretariat@starakamienica.pl
mailto:oid@starakamienica.pl


 
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

 

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 
ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.  

 
PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

 
PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia.  

 
INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 
 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa a ich 
podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie 
danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W 
sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym 
fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych 

może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.    

  


