Klauzula informacyjna dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna ul. Dworcowa
1, 86-200 Chełmno, adres e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres poczty elektronicznej: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora z dopiskiem IOD.
3) Celem przetwarzania
Pani/Pana danych jest wypełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa tj. potwierdzenie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1716 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c i e RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego dla zakończenia
procedury prowadzonej na podstawie złożonego wniosku, bądź realizacji z urzędu zadań
ustawowych oraz upływu okresu wynikającego z kategorii archiwizacyjnej.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów
prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym przetwarzanie
Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie
przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji
zadania nałożonego ustawą na Administratora.

