
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Referat Mienia Komunalnego 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 RODO). 
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 z późń. zm.) 

Stosownie do tych przepisów informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. 
  Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34 
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z :  
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem tel.: (14) 642-27-75 
3)  Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych na referat Mienia Komunalnego zgodnych z § 17 Regulaminu 
 Organizacejnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145.1455.2018 
 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.05.2018 r. 
4)  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy: 
-     art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( tj. Osoba ktorej dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
 większej liczbie okreslonych celów). 
-     art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
 podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). 
-     art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. Przetwarzannie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego na administratorze). 
-     art. 6 ust. 1 lit. e RODO ( tj. Przetwarzannie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznycznym lub  
 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). 
- Ustawy z dnia 21 czerwca 20011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
- Ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. Dodatki mieszkaniowe.  
- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
- Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 
-  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
- Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości. 
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  
- Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
- Rozporządzenia Ministra Infrstruktury z dnia 28 pażdziernika 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. 
5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: służbom;  orga-
nom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom  orga-
nizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom  
 organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób,  któ-
rych dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 
6) Okres przechowywania danych: 
- Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archi-
 walnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria 
 okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
 Jeśli dane są przetwarzane na podstawie pozyskanej zgody ich przetwarzanie kończy się w momencie odwołania zgody. 
7) Ma Pani/Pan prawo do: 
- prawo dostępu do danych osobowych,  
-  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
-  prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 
-  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
-  prawo do przenoszenia danych,  
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
-   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) Podane przez Panią/Pana dane są: 
-   obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przy-
 padkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
9)  Pani/Pana dane: 
- nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu, 
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


