
KLAUZULA INFORMACYJNA INTERESANCI 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) 

niniejszym informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Warszawie z siedzibą przy ul. Czereśniowa 98 w Warszawie (kod pocztowy:02-

456) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy listownie na 

adres wskazany powyżej lub w formie elektronicznej na adres email: iod@maz.winb.gov.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze wynikającego z przepisów m.in.: Kodeksu postępowania 

administracyjnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych, 

b. art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

c. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na 

podstawie Pani/Pana zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a także 

pozostałym stronom i uczestnikom postępowania administracyjnego oraz ich pełnomocnikom. 

Administrator może także powierzyć do przetwarzania Pani/Pana dane osobowe podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3 powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

6. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniami wskazanymi 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

z zastrzeżeniem, że gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisów prawa, 

dane te mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. prawo do przenoszenia danych, 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2 

 

 


