
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
 

1. Ustawa - Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 
2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 

- Kodek Postepowania Administracyjnego Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 
3. Art. 152 – 153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zm.). 
4. Art. 36 ust.3 pkt 3 i 4, art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) 
5. Część I, pkt 13 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 ze zm.) 
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 

2010 r., Nr 130, poz. 880). 
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.)  
 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem  jest Wójt Gminy Iwanowice mający siedzibę ul. Ojcowska 11, 

32-095 Iwanowice Włościańskie, Urząd Gminy Iwanowice 

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Z administratorem – Wójtem Gminy Iwanowice można się skontaktować na adres 

siedziby oraz poprzez adres mail sekretariat@iwanowice.pl 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator – Wójt Gminy Iwanowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z 

którym może się Pani / Pan skontaktować pod wskazanym adresem; Urząd 

Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie oraz pod 

adresem mailowym: iodo@iwanowice.pl 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosków złożonych w 

sprawie: 

1. Budowy kanalizacji sanitarnej 

2. Budowy sieci wodociągowej 

3. Zezwolenia na przyłączenie do sieci wodociągowej 

4. Informacja o przyłączeniu do kanalizacji sanitarnej 

5. Informacja o położeniu działki w stosunku do Aglomeracji Iwanowice 

Warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich innych czynności i 

zadań wynikających z przedstawionych poniżej ustaw: 

8. Ustawa - Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 
9. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 328 
- Kodek Postepowania Administracyjnego Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168 t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1257 

10. Art. 152 – 153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zm.). 

11. Art. 36 ust.3 pkt 3 i 4, art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 
2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) 

12. Część I, pkt 13 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2006 r., Nr 225, poz.1635 ze zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, 
poz. 984 ze zm.)  

 

ODBIORCY DANYCH 
 

W związku z przetwarzaniem danych w wskazanych celach, Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w 
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
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PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 
wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej 
w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków 
międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o 
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 

możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 

Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z 
przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W 
niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz 
niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych 
osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.  Niepodanie lub podanie 
niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 

 


