Klauzula informacyjna dot. przetwarzana danych osobowych
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych– Wejście na teren sąsiedniej
nieruchomości
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Starosta Strzelecki, mający siedzibę w
Strzelcach Opolskich (47-100) przy ul. Jordanowskiej 2

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail
sekretariat@powiastrzelecki.pl, za pośrednictwem ePUAP, pisemnie na adres
siedziby administratora lub osobiście w siedziecie administratora

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Starosta Strzelecki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatstrzelecki.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 I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w
sprawie wydania decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej
nieruchomości celem wykonania robót budowlanych na podstawie art. 47
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz na podstawie
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom
publicznym i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów, a także podmiotom, które przetwarzają
Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające).Odbiorcą danych są również strony postępowania ustalane
na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane i
przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

OKRES PRZECHOWYWANIA Pani/Pana dane będą przetwarzana przez okres wynikający z przepisów
DANYCH
dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i
działania archiwum zakładowego.
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- usunięcia danych ( jedynie w przypadku przetwarzania danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- ich sprostowania ( jeżeli są nieprawidłowe)
- ograniczenia 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.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa

ZAUTOMATYZOWANE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
PODEJMOWANIE DECYZJI, zautomatyzowany i nie będą profilowane.
PROFILOWANIE

