
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 Pani/Pana 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, e-mail: 

wing00@kielce.uw.gov.pl  

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres: Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342 17 53, adres e-mail: 

iod@kielce.uw.gov.pl   

3. Cel i podstawa przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

− rozpatrywania odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wydanych przez starostów w sprawach 

dotyczących ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

− rozpatrywania ponagleń na bezczynność i przewlekłość postępowań prowadzonych przez starostów, 

− rozpatrywania wniosków dotyczących działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, 

− rozpatrywania zgłaszanych zarzutów dotyczących naruszenia przez osoby wykonujące prace geodezyjne i 

kartograficzne przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy wykonywaniu prac 

geodezyjnych i kartograficznych, 

− rozpatrywania spraw dot. naruszenia warunków licencji na materiały z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego 

Podstawa przetwarzania: 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza 

ustawowo uprawnionymi.  

5. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, to okres niezbędny do realizacji zadań 
wynikających z wyżej wymienionych ustaw, w tym do przeprowadzenia postępowania 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 a także rozporządzenie 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. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora danych osobowych każdemu, 

którego dotyczą dane osobowe, przysługuje żądanie dostępu do tych danych oraz ich sprostowania. 

7. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację jest obowiązkiem ustawowym, o którym mowa 

w pkt 3. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Korzystanie z uprawnień wynikających z RODO nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o 

przepisy przewidziane przez Kodeks postępowania administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania 

dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady k.p.a. W przypadku wniosku o 

usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO. 

 

 


