
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Dotycząca ochrony danych osobowych dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, 

Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 

 

 

 Realizując obowiązek wynikający 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski z siedzibą przy  

ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, 

 Tel.: (83) 351-13-95. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej:  

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska; email: iod@powiatbialski.pl,  

Tel.: (83) 351-13-56. 

3. Dane będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadania realizowanego  

w zakresie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art.6 ust.1 lit. e RODO)  w związku z realizacją spraw z zakresu: 

 Ewidencji gruntów i budynków, 

 Zgłoszenia prac geodezyjnych, 

 Prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

 Opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawy, najem 

nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, 

 Odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i pod inwestycje 

drogowe, 

 Odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod budowę lub poszerzenie 

dróg publicznych, 

 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

 Spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i ograniczeniem praw 

rzeczowych, 

 Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, 

 Opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenia informacji, 

 a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu, 

 Wyłączania gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji, 

 Ustalania udziałowców wspólnot gruntowych, 

 Scalenia i wymiany gruntów. 

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie  

na podstawie przepisów prawa. 



5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu  

z kategorią archiwalną sprawy określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan 

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO. 

 


