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Klauzula informacyjna
Podział nieruchomości

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4. Może się Pan/Pani z nim skontaktować
drogą elektroniczną na adres e-mail prezydent@wodzislaw-slaski.pl, telefonicznie pod numerem
32 459 04 00 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest poprzez:
kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 207, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4B,
adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z IOD mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania podziału nieruchomości, na
podstawie art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne
do wykonywania ustawowych zadań Podmiotu. Będziemy przekazywać dane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez okres ściśle określonym
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania
archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
20 października 2015 r. w sprawie klasyfkowania i kwalifkowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani
naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
11. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości dokonania podziału nieruchomości.
12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
proflowania.

