
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych względem osób składających wniosek   

o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne 

Uprzejmie informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Brańszczyk  

Dane kontaktowe: Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk 

Nr tel.: 29 59 29 310 

E-mail: sekretariat@branszczyk.pl 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod.ugb@branszczyk.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu przyjęcia, rozpatrzenia i odpowiedzi na wniosek o podział nieruchomości rolnej lub 

wykorzystywanej na cele rolne lub leśne; 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 zwane RODO: 

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

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

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości. 

4) Dane mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym zadania w interesie publicznym          

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają            

z przepisów prawa, lub wykonującym usługi na rzecz Urzędu Gminy wyłącznie w zakresie tej usługi 

zgodnie z zawartą umową. 

Dane nie będę przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

5) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy 

prawa, lub do momentu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, zgodnie z okresami retencji 

dokumentów obowiązującymi w Urzędzie Gminy Brańszczyk. 

6) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadkach       

i na zasadach określonych w RODO. 

Więcej o swoich prawach przeczytasz na naszej stronie internetowej www.branszczyk.pl, zakładka 

Ochrona Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji Pani/Pana zapytania. Brak podania danych 

uniemożliwi nam powyższe. 
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