
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,  

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  

Na podstawie art. 84aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustala się klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń, mający 

siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez:  

1) adres e-mail: e.wiorko@powiat.klodzko.pl  

2) adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko  

3) tel. 74 865 75 15 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku na podstawie 

przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa w tym w szczególności ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie uprawnień i 

obowiązków ustawowych starostwa. 

Odbiorcy danych osobowych 

Na podstawie przepisów prawa projekty budowlane przekazywane są również Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

telefon: 22 860 70 86 

Prawa podmiotów danych 

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych organów starostwa, w tym również zgodnie z przepisami w zakresie dot. archiwizacji 

dokumentacji. 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa. 
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