Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
– Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Zgorzelec.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
email: urzad@zgorzelec.com,
tel.: (075) 77 56 604, (075) 77 52 350, (075) 77 52 082

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Funkcjonujący dotąd Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie
Miasta Zgorzelec pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych.
Kontakt: tel. (075) 77 56 604 lub (075) 77 52 796,
e-mail: urzad@zgorzelec.com, adres: Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec.

CELE
PRZETWARZANIA
I PODSTAWA
PRAWNA

Pani /Pana dane mogą być przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych
ze:
- zbywaniem i nabywaniem nieruchomości,
- udostępnianiem nieruchomości stanowiących zasób gminny,
- zwrotem bonifikat w opłacie rocznej z tyt. użytkowania wieczystego,
- wydawaniem zaświadczenia o spłacie należności wobec Gminy Miejskiej
Zgorzelec,
- opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym
bonifikat,
- odszkodowaniami za nieruchomości (tryb cywilny),
- ewidencjonowaniem nieruchomości.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustaw:
o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, o własności lokali.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach odbiorcami Pani/ Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Gminą Miejską Zgorzelec przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Miasta Zgorzelec

PRZEKAZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH
DO PAŃSTWA
TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych wyżej, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt).
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PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO
z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji
niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
2) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO przetwarzanych
na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Urząd
Miasta Zgorzelec przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
dane osobowe mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych art. 20 RODO;
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,
na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,
w których Urząd Miasta Zgorzelec posiada uprawnienie do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Bezpośrednio od Wnioskodawcy/ z zasobów ewidencji gruntów Starostwa
Powiatowego.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.

