KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
w procesie rozpatrywania przez Wojewodę
spraw związanych z lokalizacją i realizacją inwestycji
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 zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
pl. Powstańców Warszawy 1;
 Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail:
iod@duw.pl;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
1) ustalenia lokalizacji inwestycji;
2) udzielenia pozwolenia na budowę;
3) zatwierdzenia podziału nieruchomości;
4) ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości;
5) wywłaszczenia nieruchomości;
6) ustalania odszkodowania;
7) dokonania wpisu w księdze wieczystej;
 Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych są:
1) Art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych;
2) Art. 11a, art. 12 ust. 4a, w zw. z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych;
3) Art. 123 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
4) Art. 9q ust. 1 i 2, art. 9y ust. 2, art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym;
5) Art. 8, art. 12 ust.1, art. 14 ust. 1, art. 15, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
6) Art. 4, art. 7 ust. 10, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
7) Art. 7 ust. 1 i 6, art.10 ust.1, art.12, art. 13, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych;

8) Art. 36c ust. 4, art. 52 ust. 1, art.53, art. 57 ust. 1, 2 i 4, art. 60, art. 60 ust. 4 w zw.
z ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych;
9) Art. 3, art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
10) Art. 82 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym stronom postępowania;
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
 Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja mogą być przechowywane przez okres
określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana
identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda
Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie możliwe
zrealizowanie celu przetwarzania;
 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

