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Klauzula informacyjna nr 100
Informujemy, że
1. Administratorem danych wskazanych jest Starosta Golubsko-Dobrzyński, z siedzibą w
Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac 1000-Lecia 25, tel. 56 683-53-80 lub 81, adres e-mail:
powiat@golub-dobrzyn.com.pl
2. Cel zbierania danych:
a) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę, zgodnie z art. 28 i art. 82 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i 3-5
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z dnia
24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1493).
b) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę,
zgodnie z art. 36a ust. 1 i art. 82 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1, 3 i 4
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z dnia
24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1493).
c) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia decyzji o
pozwoleniu na budowę, na rzecz innego podmiotu, zgodnie z art. 40 ust. 1 i art. 82 ust. 2 w
związku z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz 1332 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub
rozbiórkę z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1493).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
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momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych
Osobowych
adres:
ul.
Stawki
2,
00-193
Warszawa,
email:IOD@uodo.gov.pl.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w sprawie zmiany
pozwolenia na budowę oraz w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, na
rzecz innego podmiotu. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe wykonanie w/w
czynności.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane w teczkach aktowych Wydziału Architektury i
Budownictwa przez okres 2 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w
którym wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie. Po upływie tego okresu, teczki aktowe
przekazane zostaną do archiwum zakładowego i będą w nim przechowywane co najmniej
przez okres istnienia obiektu budowlanego, zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 13
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz symbolem klasyfikacyjnym
określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
9. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w GolubiuDobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony
Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 GolubDobrzyń.
…………………………………………………………………….………….………...……………………………..
(Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)
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