
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując obowiązek wynikający  z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 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) z 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6;  

2) inspektor ochrony danych osobowych u Administratora tel.  17 7800487,    e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania 

zaświadczenia uzyskania informacji i  będą   udostępniane: 

 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy  

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, 

 obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych. 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

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

Tel. 22 8607086) 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

 w dokumentach o pozwolenie na budowę – do końca trwałości obiektu; 

 w dokumentach zgłoszenia robót budowlanych – 5 lat; 

 w dokumentach o pozwolenie na rozbiórkę – 10 lat; 

 w dokumentach wydania zaświadczeń o samodzielności lokali – wieczyście; 

 w dokumentach o zezwolenia na wejście nw teren sąsiedniej nieruchomości - 5 lat. 

 

                                                                                                                                …………………………… 
                                                                                                                                                                       Imię i nazwisko 
 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

         numer telefonu*, 

         adres e-mail*, 

 

przez administratora danych Starostę powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy  ul. Wyspiańskiego 6 

w celu: 

         uzyskania pozwolenia na budowę*, 

         zgłoszenia robót budowlanych*, 

         zyskania zaświadczenia*, 

         uzyskania informacji*. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych i w związku z tym 

przysługujących mi prawach. 

 

                                                            ……….....................                                                             …………………………… 
                                         Miejscowość, data                                                                       Imię i nazwisko 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 
 

UWAGA wypełnić jeśli w przedstawianych dokumentach, wnioskach zawarte są dane inne niż wymagane przez  Ustawę Prawo 
Budowlane,  na przykład - nr. telefonu,  adres e-mail itp. 

 
 

 
 
 
 


