
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 

„RODO”) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński z siedzibą w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel.: 61-424-07-06, e-mail: 

starostwo@powiat-gniezno.pl 

 

2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem: iod@powiat-gniezno.pl 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest: 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

 ustawa z dnia  07 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

 ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. - o własności lokali 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych 

 

4. Odbiorcami danych będą podmioty określone w przepisach prawa oraz inne podmioty na podstawie 

umów zawartych ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. 

 

5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla 

którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony odrębnymi przepisami. 

 

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 
danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo 
żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych. 

 7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie prawem, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania. W przypadku niepodania poinformujemy o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania. Podanie 

danych dodatkowych jest dobrowolne i następuje za Pani/Pana zgodą np. w celu ułatwienia kontaktu. 

Wycofanie zgody jest możliwe tylko w odniesieniu do tych danych, na których przetwarzanie Pani/Pan 

wyraża zgodę. 

 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 


