
Klauzula informacyjna 

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych informujemy (dalej zwany RODO), iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą 41-407 Imielin, ul. 
Imielińska 81 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z ktorym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposob:

 pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

 pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązkow ustawowych związanych z 
prowadzeniem postępowań o nadanie numeru porządkowego, budynkow mieszkalnych oraz innych 
budynkow przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektow, takich jak: parkingi, 
garaże, wjazdy i wejścia do parkow, ogrodow oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub 
działalności gospodarczej, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

• ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresow

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotow uprawnionych 
do ich przetwarzania na podstawie przepisow prawa.

i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji 
gruntow i budynkow, ktore tymi nieruchomościami władają. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla ktorego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla ktorego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 
celach archiwalnych, chyba że przepisy szczegolne stanowią inaczej.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

• dostępu do treści swoich danych osobowych,

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

• usunięcia swoich danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

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

mailto:iod@um.skoczow.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA  W PRZYPADKU PODANIA DANYCH DODATKOWYCH (NP. 
NUMER TELEFONU, E-MAIL):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) informuję, że: 
1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego 
wniosek z wnioskodawcą. 
3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


