Klauzula informacyjna
Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 – RODO) (Dz. Urz. UE. L z 4 maja 2016 r.
Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Będziński z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Będzinie, 42-500 Będzin, Jana Sączewskiego 6.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: abi@powiat.bedzin.pl
2) nr telefonu: 323 680 747.
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
Dane będą przetwarzane:
w celu:

na podstawie:

wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę

art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 28 ust. 1 i ust. 2,
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 28 ust. 1 i ust. 2,

wydania decyzji o pozwoleniu na
rozbiórkę

 wydania decyzji o przeniesieniu
pozwolenia na rzecz innego
podmiotu
 wydania decyzji o przeniesieniu praw
i obowiązków wynikających ze
zgłoszenia, wobec którego organ nie
wniósł sprzeciwu na rzecz innej
osoby
wydania decyzji o stwierdzeniu
wygaśnięcia pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę

art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 40

art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 37

wydania decyzji o wejściu w teren

wydania postanowienia o udzieleniu
odstępstwa od warunków technicznych

 przyjęcia zgłoszenia budowy
i wykonywania robót budowlanych
 przyjęcia zgłoszenia budowy
z projektem budowlanym
przyjęcia zgłoszenia rozbiórki obiektu
budowlanego

przyjęcia zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części
wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej

wydania zaświadczenia o
samodzielności lokali

prowadzenia rejestru RWDZ (rejestr
wniosków, decyzji i zgłoszeń), rejestru
zgłoszeń robót budowlanych oraz
rejestru inwestycji drogowych

prowadzenia pozostałej korespondencji

art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 47
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 9,
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 30
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 31
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 71
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 2003-04-10 o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1496, z
późn. zm.)
art. 11a ust. 1
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
ustawy z 1994-06-24 o własności lokali (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1892, z późn. zm.)
art. 2 ust. 3
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1994-07-07 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.):
art. 30
art. 82b
Ustawa z 2003-04-10 o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1496, z
późn. zm.)
art. 11a
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c - RODO
Ustawa z 1960-06-14 - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.
1257, z późn. zm.):
art. 63

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym
na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych
zgodnie z zakresem rzeczowym wydziału.
Odbiorcy:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania
3. Konserwatorzy zabytków
4. Minister właściwy w zakresie wnioskowanego odstępstwa
5. Organy administracji rządowej
6. Organy administracji samorządowej.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy - lub do
organizacji międzynarodowej.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Starostwa Powiatowego
w Będzinie, przez okres:
dokumentacja dotycząca:

przechowywana przez

 pozwoleń na budowę,
 pozwoleń na rozbiórkę,
 przyjętych zgłoszeń budowy z projektem

Zatwierdzone projekty budowlane, projekty
budowlane załączone do zgłoszenia, w stosunku do
którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne
dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym
zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia
obiektu budowlanego (art. 38 ust. 2 – Prawa
budowlanego) – a po jego rozbiórce: dokumentacja
niearchiwalna BE-10 (po 10 latach przechowywania
poddawana jest ekspertyzie przez Archiwum
Państwowe, które może zmienić jej kategorię)
Dokumentacja niearchiwalna BE-10 – po 10 latach
przechowywania poddawana jest ekspertyzie przez
Archiwum Państwowe, które może zmienić jej
kategorię

 przeniesień pozwolenia na rzecz innego
podmiotu,
 stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na
budowę lub rozbiórkę,
 przeniesienia praw i obowiązków wynikających
ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł
sprzeciwu na rzecz innej osoby,
 wejścia w teren,
 odstępstwa od warunków technicznych

przyjętych zgłoszeń:
 budowy,
 wykonywania robót budowlanych,
 zmiany sposobu użytkowania
budowlanych

Dokumentacja niearchiwalna B-5 – po upływie 5 lat
przechowywania podlega brakowaniu
obiektów

realizacji inwestycji drogowych

Dokumentacja niearchiwalna BE-10 – po 10 latach
przechowywania poddawana jest ekspertyzie przez
Archiwum Państwowe, które może zmienić jej
kategorię
zaświadczeń o samodzielności lokali
Dokumentacja niearchiwalna B-5 – po upływie 5 lat
przechowywania podlega brakowaniu
prowadzenia rejestru RWDZ (rejestr wniosków, Dokumentacja archiwalna A - przechowywana
decyzji i zgłoszeń), rejestru zgłoszeń robót wieczyście
budowlanych oraz rejestru inwestycji drogowych
prowadzenia pozostałej korespondencji
Dokumentacja niearchiwalna B-5 – po upływie 5 lat
przechowywania podlega brakowaniu
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ GROMADZONE, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do
cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nierozpatrzenie złożonego wniosku lub pisma.
Podanie przez Pana/Panią numeru telefonu oraz adresu email jest dobrowolne i służy wyłącznie
do kontaktu organu z petentem.
XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

