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Załącznik nr 8 

do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

Wer. 1.0 z dnia 25.07.2019 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W REFERACIE INWESTYCJI URZĘDU GMINY KAMIONKA 

 

Szanowni Państwo, 

chcąc załatwić w Urzędzie Gminy w Kamionce sprawę dotyczącą planowanych bądź trwających inwestycji, podajecie nam 

swoje dane osobowe. W trosce o ich bezpieczeństwo, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące ich 

przetwarzania. 

Kto jest  administratorem Państwa danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kamionka. Możecie się z nim skontaktować: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, 

▪ poprzez formularz kontaktu  na stronie: www.kamionka.pl/kontakt , 

▪ e-mailem: sekretariat@ugkamionka.pl , 

▪ telefonicznie : +48 81 852-70-39.  

Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania 

dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres                                               

e-mail: iod@pcat.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 512-234-093.  

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu1: 

• wydawania zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

• wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości; 

• wydawania opinii do wstępnych projektów podziału; 

• wydawania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

• opracowania i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego; 

• nadawania numeracji porządkowej nieruchomości; 

• oddawania nieruchomości gminnych w najem, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd; 

• ustanawiania służebności przesyłu; 

• przyznawania mieszkań socjalnych; 

• rozgraniczania nieruchomości; 

• sprzedaży nieruchomości gminnych, nabywania nieruchomości do zasobów gminnych. 

 

 
1 Podstawą prawną przetwarzania jest zatem realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO, realizacja umów na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b RODO, a także wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – w zw. z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 509), 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182). 
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Komu możemy udostępnić Państwa dane  

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom trzecim wykonującym ww. usługi inwestycyjne w imieniu i na rzecz 

Urzędu, na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych, w tym geodetom, notariuszom, pracowniom 

projektowym, pracowniom architektoniczno-urbanistycznym, a także podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i 

konserwacji systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji oraz 

instytucjom bankowym. 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, a po tym 

czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji celów, 

w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach: 

• dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

• statystycznych i archiwizacyjnych.  

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe 

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.  

W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta umowa, podanie danych osobowych jest 

warunkiem zawarcia umowy, zaś odmowa będzie skutkowała brakiem możliwości jej zawarcia. 

W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których 

mowa powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym poinformowani. 

Jeśli nie podadzą Państwo danych lub podadzą dane niepełnie nie będziemy mogli zrealizować Państwa żądania, a Państwa 

wniosek może zostać nie rozpoznany  

Jakie przysługują Państwu prawa  

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: 

• dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii; jednak w przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to 

podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano; 

• sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; 

• ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu 

sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; 

• usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane; 

• sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 
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