
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała 

Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: 83 351 13 95. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 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. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów tj.: 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.); 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego, w związku ze złożonym wnioskiem. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej; 

 podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Bialski; 

 uczestnicy postępowania administracyjnego. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania 

administracyjnego w sprawie, a po tym czasie przez okres archiwizacji akt sprawy. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, 

nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie 

Powiatowym w Białej Podlaskiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

https://sip.lex.pl/#/act/16796092/2360504?keyword=o%20w%C5%82asno%C5%9Bci%20lokali&cm=SFIRST

