
KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W REFERACIE DO SPRAW GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy                            

al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan. 

 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 26 marca 198 r, o scalaniu i wymianie gruntów, 

ustawy z dnia 19 października 1991 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw 

związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym, ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie 

danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały 

zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.  

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do 

załatwienia Pani/Pana sprawy. 

 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się 

 

 

 

…………………............................................. 
podpis 
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