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ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej ID.  GKN.6640.328.2020. zarejestrowanego w Powiatowym

Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Busku-Zdroju  zawiadamiam,  że  w  dniu  11.12.2020

o godzinie  8:00 nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – zgodnie z § 37-39 rozporządzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

(Dz.U. 2019 poz. 393 z późn. zm.).

Klauzula RODO 

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej: RODO)  informuję, że:

1. administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest:  GLOB K&Z

z siedzibą przy ul. Komorskiej 48a, 04-161 Warszawa

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia np. podziału nieruchomości na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz.

1990  z  późn.  zm.) oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 , 2664 z późn. zm.) a także ustawą

z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U.2019 r.      poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, Dz. U.2020 r. poz.

568 ), z której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń.

3. będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

4. odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z

dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. 2020 poz. 276, 284, 782, 1086 z późn. zm.)

5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od

dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

                     - dostępu do danych (art. 15 RODO),

                            - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

                            - prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

8. w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20

RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu

przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka

sytuacja nie ma tu miejsca.

9. osobie,  której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art.  77

RODO.  W Polsce  organem  nadzorczym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (adres:  00-193

Warszawa, ul. Stawki 2).

10.dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych

w rozumieniu art.14 ust. 2 lit. f RODO.

11.w  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  nie  będzie  dochodziło  do  "wyłącznie  zautomatyzowanego"

podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

Wymienione wyżej czynności dotyczyć będą dz. ew. 423 ,  532, 556, 913, 914, 917, 918, 919, 928, 934, 940/4,

942, 945, 946, 952, 1078  dla których BRAK ksiąg wieczystych, 561 KW KI1B/00015634/8 obręb TUCZĘPY

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w miejscowości Tuczępy w Centrum Kultury w Tuczępach (adres Tuczępy 36)

Osoba do kontaktu:        Mateusz Grudzień   tel.: 519 863 275, 22 425 19 40

Pouczenie:

1. Nieusprawiedliwione  niestawiennictwo  stron  nie  wstrzymuje  czynności  geodety   –  art.32  ust.3  ustawy

z dn.17.05.1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, 284, 782, 1086 z późn. zm.).
W razie  usprawiedliwionego  niestawiennictwa  strony  geodeta  wstrzymuje  czynności  do  czasu  ustania

przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej  niż na okres miesiąca – art.32 ust. 4 ustawy z

dn.17.05.1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, 284, 782, 1086 z późn. zm.). 
2. Strony  powinny  posiadać  dokument  umożliwiający  ustalenie  tożsamości  osoby  deklarującej  swój  udział

w czynnościach.

3. Zawiadomieni właściciele (władający gruntami) proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze
wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic działek

ewidencyjnych.

4. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej itp. –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.  W imieniu osób

nieobecnych mogą występować pełnomocnicy.

5. W  przypadku  występowania  w  charakterze  przedstawiciela  –      należy  przedstawić  pełnomocnictwo  na

piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.


