Klauzula informacyjna
Na podstawie 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, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce tel. 41 342 15 75 adres e-mail: wing00@kielce.uw.gov.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony danych: tel. 41 342 17 53, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach danych, a także w celach oraz
na podstawach prawnych wskazanych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm. ) oraz w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, to okres niezbędny
do realizacji zadań zawartych w wyżej wymienionych ustawach, w tym do
przeprowadzania postepowania administracyjnego oraz okres niezbędny do realizacji
obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 164) a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.Nr 14 poz. 67)
7. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje żądanie dostępu do tych danych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

