KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO
Informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków reprezentowane przez Starostę Łukowskiego
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Magdalena Piszcz – Jóźwiak,
ul. Czerwonego Krzyża 4, 21-400 Łuków, iod@starostwolukow.pl. lub tel. 25 798 22
03 wew. 210.
3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest:
 ewidencja gruntów i budynków
 opłaty za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawy, najem nieruchomości
Skarbu Państwa i powiatu
 odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i pod inwestycje
drogowe
 odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod budowę lub poszerzenie dróg
publicznych
 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 sprawy związane z wywłaszczeniem nieruchomości
 zasób nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu
 opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także
za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu
Ww. przetwarzanie odbywa się na podstawie nw. przepisów prawa:
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997 r.
 Ustawa - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
z dnia 13 października 1998 r.
 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.
 Ustawa Prawo o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005 r.
 Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są: osoby, podmioty oraz instytucje upoważnione
na podstawie przepisów prawa ,
5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
6) nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za wyjątkiem przetwarzania, którego
podstawą prawną jest zgoda osoby
7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa.
8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych),
9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan(i)
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak
możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
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