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     KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa: 

Ewidencja gruntów i budynków 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z siedzibą w: 

66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 , Regon: 000536775, tel. 68 / 329-

09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl; 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych 

Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim,  adres e-mail: 

iod@nowogrodbobrz.pl;  

3. Administrator danych osobowych –  Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego -  przetwarza Pani/Pana  dane  

osobowe  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: art. 20 i art. 24, ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, art 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia na podtawie operatu 

ewidencji gruntów i nieruchomości, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj.: obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z 

Urzędem Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. przez okres 

niezbędny do realizacji celu /celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 

archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych, cele statystyczne lub 

roszczenia. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych; 

b. prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych   osobowych; 

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (pod warunkiem, że wykaże 

Pan/Pani/ Państwo jedną z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d) . 

8.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 

Nowogrodzie Bobrzańskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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