Wzór AB-k-2

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą główną
przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod
adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku w przepisach
prawa polegającego na wydawaniu zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
zaświadczeń o powierzchni użytkowej lokali w odniesieniu do dodatków mieszkaniowych,
zaświadczeń potwierdzających oddanie budynku do użytkowania, zaświadczeń
potwierdzających przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub dokonania
zmiany sposobu użytkowania a także w celu archiwizacji.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa Kodeks postępowania administra cyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisy szczególne, takie jak:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
156 poz.1817), ustawa o własności lokali (Dz. U. z 2015r. poz. 1892 z późn. zm.), ustawa
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.)
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawy i rozporządzenia. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie pozostawienie wniosku (podania) bez rozpatrzenia.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

………………………………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

