KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie Gospodarki Nieruchomościami

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Gmina Rudnik, Rudnik 71,
22-330 Rudnik, adres e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl, reprezentowana przez Wójta.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z ochroną danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl oraz pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosków 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, wniosku o
nadanie numeru stałego i tymczasowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z przepisami
ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez
Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych
przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie.
5. Odbiorcami danych przekazanych w ramach postępowania dotyczącego gospodarki nieruchomościami
mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych
-kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i
kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w
Rudniku. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie jednak brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie
zawarcie umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
11. Inne niezbędne informacje:
Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), mogą
zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.
Podstawą takiego działania jest wyrażona przez Państwa zgoda. Informujemy jednocześnie, że w takim
przypadku, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

