Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
(RODO).
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
Koniecpol jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
adres e-mail: umig@koniecpol.pl, tel.: (34)3608265
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się przez: email iod@koniecpol.pl , tel.: (34)3608265
CELE PRZETWARZANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol;
Użyczeń nieruchomości;
Postanowienia i decyzje dotyczące podziałów działek;
Prowadzenie
postanowień
administracyjnych
dotyczących
rozgraniczenia
nieruchomości;
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
Sprzedaż gruntów;
Sprzedaż gruntów i budynków w drodze przetargu;
Sprawy związane z ewidencją gruntów;
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
Wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych;
Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości
przyległych;
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
Normowanie umów najmu;
Wydzierżawienie gruntów.

PODSTAWA PRAWNA
•

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506).
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości; (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1490). (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości; (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314).
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np.
danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy.
Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie
brak realizacji obowiązku ustawowego lub umownego.

