Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 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 (RODO), uprzejmie informuję co następuje.
Dane kontaktowe administratora:
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myślenicach z siedzibą w
Myślenicach (32-400) przy ulicy Pardyaka 2.
Z administratorem – Powiatowym Inspektorem – można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@pinb-myslenice.pl,
telefonicznie pod numerem: 12 272 28 38, faksem: 12 274 13 68, epuap: pinbmyslenice lub pisemnie na adres siedziby
administratora jak również osobiście.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pinb-myslenice.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na
podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
Cele przetwarzania i podstawa prawna:
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, związanego z prowadzeniem postępowań administracyjnych, a wynikającego z ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2018.1202 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U.2018.1314 ze zm.), ustawy o petycjach z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.870 ze zm.), oraz gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
Odbiorcy danych i ich kategorie:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- inne strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na
podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy
administrator zobowiązany jest doręczyć,
- podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcy usług
teleinformatycznych i sprzętu technicznego, firmy pocztowe i kurierskie oraz kancelarie prawne świadczące usługi prawne;
- w przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych
zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań,
dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie
przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów
przetwarzania;
Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii
archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być
jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum
państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu
przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.
Prawa podmiotów danych:
Realizacja przez administratora żądania osoby dostępu dodanych osobowych jej dotyczącej, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, może nastąpić w
przypadkach i na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Zgłaszającemu, skarżącemu, stronie nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W toku realizacji zadań wynikających z ustawy prawo budowlane dane, o których mowa w art. 15 ust.1 lit. g
RODO udostępniane są w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
W toku realizacji zadań wynikających z art. 236 § 2 KPA w stosunku do strony i uczestnika postępowania przepisu
art. 15 ust.1 lit. g RODO nie stosuje się, chyba że skarżący zezwoli organowi na udostępnienie swoich danych stronie
postępowania;
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym, w
pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże umożliwiające realizację kontaktu lub wymianę korespondencji.

………………………………..
(data i podpis)
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