
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTIRY I BUDOWNICTWA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibą Starosty 

jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, tel. 42 633 71 91,  

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl . 

2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku 

o wydanie: 

1) decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej 
nieruchomości; 

2) odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego; 
3) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
4) decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych, które wymagają uzyskania takiej 

decyzji; 
5) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego; 
6) decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora; 
7) dziennika budowy; 
8) zaświadczenia o samodzielności lokalu; 
9) decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany  

lub odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę, 

a także o przyjęcie: 

10) zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego; 
11) zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, które nie podlegają 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę; 
12) zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 

1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
13) zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 

oraz o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 24 lipca 1994 r. o własności lokalu 

oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom 

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, 

którym zlecimy wykonywanie naszych zadań na podstawie zawartej umowy powierzenia (np. w 

zakresie obsługi prawnej lub informatycznej urzędu). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych 

mogą być też strony postępowań administracyjnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres istnienia obiektu budowlanego na podstawie art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz w okresie przewidzianym dla 

archiwizacji dokumentów wynikającym z Instrukcji kancelaryjnej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz 

prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, jak też prawo do usunięcia danych osobowych po upływie okresu przechowywania 

dokumentacji. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do 

podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania danych będzie pozostawienie sprawy/wniosku bez rozpatrzenia. 

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

11. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w naszym urzędzie narusza 

przepisy prawa. 

 


