OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W PROCESIE PN.
„GRUNTY”
Administratorem danych osobowych jest
Marszałek Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku 80-810 ul. Okopowa
21/27 (tel. 58 32 68 730), który Zarządzeniem nr 26/18 z dnia 22 maja 2018 roku powierzył
przetwarzanie danych osobowych w ww. procesie Wojewódzkiemu Biuru Geodezji i
Terenów Rolnych w Gdańsku.
Dane kontaktowe inspektora ochrony iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518
danych administratora
Podmiotem
przetwarzającym
dane Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, 80-531 Gdańsk,
osobowe w imieniu administratora jest
ul. Sucha 12, tel. (58) 343-00-87; (58) 343-00-90 wew. 26, fax (58) 343-00-87 wew. 20,
adres e-mail: poczta@wbgitr.gdansk.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony iod@wbgitr.gdansk.pl
danych podmiotu przetwarzającego
Celem przetwarzania jest
Realizacja zadań publicznych, przetwarzanie danych w procesie pn. „Grunty”
1. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa, a w szczególności art. 7 ust. 2 i 4, art. 26 ust. 1 ustawa z dnia 3 lutego 1995
roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawa z dnia z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnych i
leśnych, których właściwość określa art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Udostępnione
dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze, a wynikających z przepisów prawa.
3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dot.
przedmiotowej nieruchomości.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. Osoba, której dane są przetwarzane w ww. procesie prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 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 (RODO).

