
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca nabywania przez Gminę Łomianki nieruchomości przeznaczonych na drogi gminne   

 

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – zwanego 
dalej RODO, informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest Burmistrz 

Łomianek z siedzibą w Łomiankach, ulica Warszawska 115, 05-092 Łomianki, z którym można się skontaktować: 
listownie na adres siedziby, telefonicznie: 22 768 63 01, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem                   
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie Pani/Pana danych 
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl lub wysyłając 
pisemną korespondencję na adres Urzędu Miejskiego, ulica Warszawska 115, 05-092 Łomianki z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy 
cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego i podjęcia działań zgodnie z Pani/Pana wnioskiem przed zawarciem 
umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na  administratorze wynikających z  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także w celu archiwizacji dokumentacji lub obrony przed 
roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową cywilnoprawną  
wformie aktu notarialnego, itp. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: rzeczoznawca majątkowy, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 
w Ożarowie Mazowieckim, Sąd Rejonowy, Notariusz, Urząd Skarbowy, banki oraz  inne podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub z którymi zostały zawarte stosowne umowy.  

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, 
że co innego wynika z przepisów szczególnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
prawo do ich sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia), usunięcia, jeśli podstawą ich przetwarzania nie jest 
obowiązek prawny, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak wymóg ustawowy, niezbędny 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Odmowa podania danych osobowych będzie 
skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia oraz brakiem możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia 
umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną: 
 
 
Data i Podpis ………………………………………………….. 
 


