KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski, z siedzibą przy ul. Kościelnej
5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail: bip@powiatsuski.pl lub pisemnie na adres administratora.
3). Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu realizacji obowiązków lub
uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem
zadań realizowanych w interesie publicznym. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z
administratorem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy. W przypadku wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
celem przetwarzania danych osobowych jest m.in. realizacja nw. zadań:
• prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
• przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i wykonanych prac,
• udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
• wykonywanie zadań w zakresie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
• scalenia gruntów
• prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
• gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu w tym będących w
użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie oraz w najmie i dzierżawie i in.,
• prowadzenie postępowań wynikających z przepisów prawa w zakresie gospodarki
nieruchomościami (wywłaszczenia, zwroty, ograniczenia sposobu korzytania
nieruchomości, odszkodowania za wywyłaszczone nieruchomości i inn.)
4). Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z:
• ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
• ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości,
• z dnia 20lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów,
• ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
• ustawą z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku
ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.
5) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane w
imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań
administracyjnych lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa
i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Nestępnie dane te będą
archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.
7) Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzania
odbywło się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest
obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji usług
administracyjnych, o których mowa w pkt. 3 W pozostałych przypadkach podanie danych jest
dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym podejmowaniu decycji, w tym profilowaniu.
10) W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator
naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

