STAROSTWO POWIATOWE
w GOLUBIU–DOBRZYNIU
ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl
tel. 56 683-53-80, fax. 56 475 61 11
www.golub-dobrzyn.com.pl
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Klauzula informacyjna nr 84
Informujemy, że
1. Administratorem danych jest Starosta Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy ul. Plac 1000Lecia 25, w Golubiu-Dobrzyniu 87-400, tel.: 56 683 53 80, adres e-mail: powiat@golubdobrzyn.com.pl.
2. Celem zbierania danych jest:
a) aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków wynikająca z art. 24
ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 poz. 2101 ze zm.).
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na podst. art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm.).
b) udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym zgodnie z art. 24 ust.3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze
zm.).
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na podst. art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm.).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, iod@uodo.pl.
4. Podanie danych jest obowiązkowe niezbędne do złożenia wniosku zainteresowanego
podmiotu ewidencyjnego o dokonanie przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego aktualizacji
danych zawartych w operacie ewidencyjnym lub niezbędne do sporządzenia i udostępnienia
informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
- wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
- wyrysów z mapy ewidencyjnej;
- kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany
danych ewidencyjnych;
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- usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa aktualizacja informacji ewidencji
gruntów i budynków lub nie będzie możliwe sporządzenie i wydanie informacji z operatu
ewidencyjnego.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dla spraw związanych z aktualizacją danych zawartych w operacie ewidencyjnym dane
osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat zgodnie z symbolem klasyfikacyjnym
określonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań
archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67), licząc od dnia
przekazania akt do archiwum zakładowego.
Dla spraw związanych ze sporządzeniem i udostępnianiem informacji zawartych w operacie
ewidencyjnym dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z symbolem
klasyfikacyjnym określonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działań archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67),
licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
9. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Golubiu-Dobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy: Inspektor
Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87400 Golub-Dobrzyń.

Wersja nr 1

