
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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 (dalej RODO) 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. jest Starosta Poznański. W pozostałych 

przypadkach, Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej z siedzibą przy ul. Franowo 26, 61-302 Poznań, reprezentowany przez 

Dyrektora PODGIK.  

2. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyznaczono Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@podgik.powiat.poznan.pl 

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda udzielona w celach określonych każdorazowo 

w przekazywanych formularzach zgody 

b) art. 6 ust.1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, a obowiązek prawa może wynikać z poniższych 

przepisów: 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

•  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji  

• Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne  

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  



• Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

d) art. 6 ust.1 lit. e RODO, w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

e) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora. 

4. Odbiorcami Państwa danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. W przypadku podmiotów, z którymi PODGIK 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zakres przekazywanych danych 

będzie ograniczony jedynie do możliwości zapoznania się z tymi danymi, jakie są niezbędne 

w związku ze świadczeniem usług opisanych w zawartych umowach. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych przez Administratora. 

6. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:  

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) usunięcia danych,  

d) ograniczenia przetwarzania,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

f) przenoszenia danych, 

g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO -  do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Administrator Danych może odmówić usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne, z uwagi na okoliczności o których 

mowa w art. 17, art. 18, art. 20.  

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W 

pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji 

celów.  



9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej zostały określone w naszej Polityce prywatności pod adresem 

https://podgik.poznan.pl/polityka-prywatnosci/  


