
Informacja o przetwarzaniu przez Starostę Lubartowskiego danych osobowych 

przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – Referat ds. 

Gospodarki Nieruchomościami  

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 Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości – Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Lubartowie będą przetwarzane w celu realizacji następujących zadań: 

1) Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (w tym m.in. 

zapewnienie wyceny nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości, naliczanie  

i aktualizacja opłat za nieruchomości m.in. z tytułu użytkowania wieczystego, 

przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, nabywanie i zbywanie 

nieruchomości, udostępnianie nieruchomości z zasobu), 

2) Wywłaszczanie nieruchomości i zwroty wywłaszczonych nieruchomości, 

3) Zwrot działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami, 

4) Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań  

z tego tytułu, 

5) Ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, 

6) Ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie 

gromadzkie, ustalanie wykazu  uprawnionych do udziału we wspólnocie 

gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych, 

7) Wydawanie decyzji o nabyciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości po 

podmiotach nieprzerejestrowanych lub wykreślonych z Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

8) Regulowanie stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

9) Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, 

10) Wydawanie decyzji stwierdzających przejście do zasobu Skarbu Państwa gruntów 

pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, 

11) Opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa, 

12)  Innych, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Lubartowie oraz obowiązujących przepisów. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są: 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 

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

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
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 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Rejestrze Sądowym; 

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; 

 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy  

o podatku rolnym; 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości; 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów; 

 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

 Ustawia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 Przepisy wykonawcze do ww. ustaw. 

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: Wojewodzie 

Lubelskiemu, Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, Krajowemu Zasobowi 

Nieruchomości, 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. 

 


