Klauzula informacyjna Wydziału Geodezji
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Będzinie
jest Starosta Będziński z siedzibami przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz ul. Ignacego
Krasickiego 17, 42-500 Będzin.
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 32 368-07-47.
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie ustawowych zadań
publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz w innych ustawach branżowych.
2. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości
przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz innych ustaw
i rozporządzeń. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy
oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
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VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt
dla organów powiatu i starostw powiatowych lub – w przypadku projektów – umowy
o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości
danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów
kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację
i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRE DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH
OSOBOWYCH.
Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania
potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość
usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci
mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie
danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których
mowa w ust. 3 niniejszej informacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych
osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.
XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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