
Klauzula informacyjna   
dotycząca przetwarzania danych osobowych   

- Podział nieruchomości 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubochnia 

reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochnia. Adres i dane kontaktowe 

administratora danych: Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 

Lubochnia Dworska, tel. 44 710 35 10, e-mail: gmina@lubochnia.pl.     

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych: iodo@lubochnia.pl, tel. 502 002 128 lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania opinii i decyzji 

zatwierdzających podział nieruchomości. Podstawa prawna: art. 93 ust.4 i art. 

96 ust. 1 ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami oraz art. 6 ust 1. lit. c) 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 .  

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały 

zebrane.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: rzeczoznawca, 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 

Tomaszowie Maz., Sad Rejonowy, Notariusz, Urząd Skarbowy oraz inne 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom z którymi 



administrator zawarł umowę na świadczenie usług w ramach których odbywa 

się przetwarzanie danych osobowych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z 

klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i 

związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. Nr 

14, poz. 67). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

8. Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, 

niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.    

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane 

organizacjom międzynarodowym. 

10. Przy  przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.  

 

http://www.uodo.gov.pl/

