
Klauzula informacyjna  o ochronie danych osobowych. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Korsz, ul. Adama Mickiewicza 13, 

11-430 Korsze. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan 

skontaktować za pośrednictwem maila: oklinska@togatus.pl lub pisemnie na adres 
Administratora, 

3. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia postępowania    
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą 
prawną jest: 

a. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U z 2017 
r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), 

b. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.. U. z 2017 r. poz. 1332                             
z późniejszymi zmianami), 

c. Ustawa z dnia 27 marca  2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2016 r. poz.. 778 z późniejszymi zmianami), 

d. Ustawa z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2204 z późniejszymi zmianami), 

e. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 2077), 
f. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.. U. z 2017 r. poz. 

1579), 
g. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. tj. 1396 ), 
h. Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614             

z późniejszymi zmianami ), 
i. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068              

z późniejszymi zmianami ), 
j. Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz.1454 z późniejszymi zmianami), 
k. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 

z późniejszymi zmianami), 
l. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755                  

z późniejszymi zmianami). 
4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych,             
w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego.  

5. Na podstawie przepisów prawa dane osobowe podlegają ujawnieniu następującym odbiorcom: 
a. Strony postępowania administracyjnego, 
b. Uczestnicy procesu budowlanego, 
c. Organy oraz jednostki uzgadniające, 
d. Organy wyższego stopnia. 

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą  przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących  u Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, 
sprostowania danych. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz 
przeniesienia danych, którego realizacja jednak ze względu na podstawę przetwarzania może 
być ograniczona lub wyłączona w konkretnym przypadku.   

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych 
jeśli uzna, że przetwarzanie  jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia,                      
a w przypadku nieuzupełnienia pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania oraz  nie zostaną przekazane do państwa/organizacji międzynarodowej. 

 


