
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków  

w Starostwie Powiatowym w Złotowie 
 

Dane osobowe na potrzeby prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym              

w Złotowie są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). W związku z realizacją 

w/w rozporządzenia informujemy, że: 
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Złotowski - Starostwo Powiatowe w Złotowie,   z siedzibą 

przy al. Piasta 32, 77-400 Złotów. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Złotowie może się 

Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Adrianną Sobotka w następujący sposób: 

• drogą elektroniczną: iodo@zlotow-powiat.pl 

• pisemnie: na adres siedziby Administratora danych. 

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu związanych z prowadzeniem 

bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w szczególności tj.: 

• aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, na wniosek właścicieli nieruchomości lub 

władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania, 

• wprowadzanie danych do ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentów stanowiących podstawę do 

wpisu w drodze czynności materialno-technicznej lub w drodze decyzji administracyjnej, 

• na wniosek udostępnianie z bazy (liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz 

ujawnienie danych dotyczących właścicieli nieruchomości i przysługujących im udziałów  w prawie własności)    

w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii  

dokumentów  uzasadniających  wpisy  do  bazy  danych  operatu ewidencyjnego, plików komputerowych 

sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem  wymiany danych ewidencyjnych, usług, o których          

w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,  

• wydawanie wypisów i zaświadczeń z rejestru gruntów, 

• wydawanie licencji na udostępnione materiały, 

• naliczanie opłaty za udostępnione materiały (prowadzenie rejestru opłat za wydawane materiały zasobu), 

• prowadzenie pozostałych postępowań administracyjnych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,  na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne                             

i kartograficzne, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków oraz  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 

Dokumentu Obliczenia Opłaty 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty wyłonione w drodze przetargu po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego obejmującego prace geodezyjne i kartograficzne na podstawie zawartej umowy powierzenia 

danych osobowych. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane,       

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 

• sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 

NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem wymienionym w pkt 3 oraz  ustawą z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. 

W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli 

zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 


