Klauzula informacyjna – w związku ze
złożeniem wniosku o przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod
pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
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:
m.piorkowska@chorzele.pl. lub telefonicznie +48(29)751-65-62.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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 w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w celu rozpatrzenia żądania przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle
określonych przepisami prawa.
6. Pani/Pana dane zostaną przekazane do rzeczoznawcy majątkowego – wybranego przez Administratora
Danych w celu sporządzenia operatu szacunkowego. Udział rzeczoznawcy majątkowego w w. w.
postępowaniu przekształceniowym wynika z powołanych wyżej przepisów. W takim przypadku
przetwarzanie odbywa się na podstawie zawieranych umów i tylko zgodnie z poleceniami Administratora
Danych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne ( np.
serwisowanie , naprawa sprzętu na którym przechowywane są dane ). W takim przypadku przetwarzanie
odbywa się na podstawie zawieranych umów i tylko zgodnie z poleceniami Administratora Danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia
sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3 , art.20, art. 21 Rozporządzenia UE.
11.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
12.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Jest Pani/Pan zobowiązany
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania decyzji
administracyjnej.
13.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

