Referat Budownictwa i Infrastruktury

Klauzula informacyjna dla klientów
Urzędu Gminy Oleśnica

Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - agatajs@olesnica.wroc.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9
ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności na podstawie poniższych aktów:
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1025 ze zm.),
 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.);
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.);
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);
 ustawy
z
dnia
7
lipca
1994
r.
Prawo
Budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.);
 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81);
 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.);
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.);
 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353);
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71);
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21);



4)
5)
6)

7)
8)

9)

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.);
 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1161);
 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r., poz. 142);
 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.);
 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zm.);
 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. 2017 poz. 1907 ze zm.);
 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.);
 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze
zm.);
 rozporządzenia z dnia 21 lutego 1995 r. Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 nr 25 poz. 133);
 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2101).
 oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego do których
stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Oleśnica.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) jest
obligatoryjne,
ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych.

