
 
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Gmina Łagiewniki reprezentowana przez Wójta Gminy Łagiewniki 

Adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki 

Tel. 74-8939455 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem email: biuro@msvs.com.pl  

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie 

gospodarowania i zarządzania mieniem gminnym; 

2. W związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2204; 

Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO), w szczególności dochodzenia roszczeń; 

3. Dane w będą przechowywane w terminach określonych w Rozporządzeniu 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. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom –osoby będące stroną postępowania zgodnie z 

art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

Administratora (Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach, doradztwo prawne).  

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych (dane, które zostały zebrane z innych źródeł, w pewnych okolicznościach 

będzie ograniczone i wynika z art. 236. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego)  

- możliwości poprawiania danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem, iż 

wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania) oraz 

do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) 

6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

7. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a ich nie podanie uniemożliwi zagospodarowanie lokalu. 
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