
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych  „RODO” Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski z siedzibą przy ul. Kościelnej
5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

2.  Wyznaczono  inspektora  ochrony danych,  z  którym można  się  kontaktować  poprzez  e-mail:
bip@powiatsuski.pl lub pisemnie na adres administartora. 

3. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO oraz do wykonywania zadań publicznych
określonych w  ustawie  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych aktach prawnych,
a w szczególności  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 14 czerwca
1960 Kodeks postępowania administracyjnego. 

Celem, dla którego niezbędne jest przetwarzanie Pani/a danych osobowych jest w szczególności: 

• udzielenie pozwolenia na budowę,  rozbiórkę  oraz  zmianę decyzji o  pozwoleniu na
budowę;

• przyjęcie  zgłoszenia:  zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,  zamiaru
budowy lub rozbiórki  obiektu  budowlanego,  zamiaru  wykonywania  robót
budowlanych;

• wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

4)  Pani/Pana  dane  mogą  być  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania
danych  osobowych  na  podstawie  przepisów prawa lub  podmiotom,  które  przetwarzają  dane  w
imieniu  Administratora  na  podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych.  Odbiorcami  Państawa  danych  mogą  też  być  strony  i  uczestnicy  postępowań
administracyjnych lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. 

5)  Państwa dane  osobowe będą przechowywane przez  okresy wynikające  z  przepisów prawa i
niezbędne  do  zrealizowania  celów,  dla  jakich  zostały  zebrane.  Nestępnie  dane  te  będą
archiwizowane zgodnie  z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa. 

6)  Na zasadach określonych w RODO  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  (jeżeli  przetwarzania
odbywło  się  na  podstawie  zgody)  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  w zakresie wymaganym przepisami prawa jest
obligatoryjne.  Konsekwencją  niepodania  tych  danych  będzie  brak  możliwości  realizacji  usług
administracyjnych, o których mowa w pkt. 3  W pozostałych przypadkach podanie danych jest
dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

8)   Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  opierający  się  wyłącznie  na
zautomatyzowanym podejmowaniu decycji, w tym profilowaniu.

9)  W przypadku  uznania,  że  podczas  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  Administrator
naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
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