
Informacja o przetwarzaniu przez Starostę Lubartowskiego danych osobowych 

w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej przez Wydział Architektury  
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Lubartowskiego 
z siedzibą ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów. 

2. Inspektorem    Ochrony    Danych    (IOD)    jest    Artur  Szczupakowski. Można    się  
z  nim kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatlubartowski.pl 

3. Pani/Pana dane zawarte we wniosku złożonym w Wydziale Architektury i 
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie będą przetwarzane w celu 
realizacji następujących zadań: 
1) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia/przeniesienia 

pozwolenia/zmiany pozwolenia na budowę/zmianę sposobu 
użytkowania/rozbiórkę obiektu budowlanego; 

2) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej; 

3) Weryfikacji zgłoszenia budowy/zmiany sposobu użytkowania/rozbiórki obiektu 
budowlanego; 

4) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wejścia na teren 
sąsiedniej nieruchomości; 

5) Innych, zgodnych z ustawą z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane. 
4.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane; 
2)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 

dodatków mieszkaniowych; 
3) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali; 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej; 
6) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym; 
7) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; 
8) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
10) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 
11) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji; 



12) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji; 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 
roku w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 
prawa, w szczególności wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje się ta 
sprawa na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które 
uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w szczególności: Powiatowemu 
Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego, organom ścigania, organom egzekucyjnym, 
organom podatkowym.  

7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać 
profilowaniu. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii; 
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach,  

o których mowa w art. 16 RODO; 
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO; 
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie osobiście lub pisemnie, a także przez wysłanie 
wiadomości e-mail o treści wycofania zgody z adresu, którego zgoda dotyczy. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wniosek zostanie 
pozostawiony bez rozpatrzenia. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku 
niepodania przez Panią/Pana danych kontaktowych nie będzie możliwe kontaktowanie 
się z Panią/Panem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 

 


