
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO).

TOŻSAMOŚĆ 
I DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny
z siedzibą w Chęcinach 
Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, 
adres e-mail:  gmina@checiny.pl, tel.  41 31 51 006.

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY 
DANYCH

W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, 
pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117.

CELE 
PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA 
PRAWNA

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa:
1. Realizacja zadań gminy w zakresie  wydawania decyzji o podział nieruchomości,
rozgraniczenie nieruchomości:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e; 
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

• Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Realizacja zadań gminy w zakresie wydawania decyzji środowiskowych:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e;
• Ustawa  z  dnia  3  października   2008  r.  o  udostępnianiu  informacji

o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko;

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska;
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2006 r. o opłacie skarbowej;
• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

3. Realizacja zadań gminy w zakresie kontroli usuwania drzew i krzewów:
• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e;
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4.  Realizacja  zadań  gminy  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku:  
rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e;
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska;
• Ustawa  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku

w gminach.
5. Realizacja zadań gminy w zakresie kontroli naruszania stosunków wodnych:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e;
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. 
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CELE 
PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA 
PRAWNA

6. Realizacja zadań gminy w zakresie gospodarowania mieniem Gminy:  rejestr umów
dzierżaw i najmu, rejestr umów użyczenia, rejestr gruntów nabytych na mienie gminy,
umowy dzierżaw,  najmu,  użyczenia,  dokumentacja  dotycząca  sprzedaży  (przetargi)
oraz  nabycia  nieruchomości,  opiniowanie  sposobu  zarządzania  gruntami,  prace
zlecone, użytkowanie wieczyste:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e; 
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

• Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przekształceniu  prawa  użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości;

• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
• Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu

przestrzennym;
• Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
• Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
• Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przekształceniu  prawa  użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7.  Realizacja  zadań  gminy  w  zakresie  nadawania  numerów  porządkowych,
nazewnictwo placów i ulic:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e;
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego;
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
8. Realizacja zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku: organizacja
i odbieranie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki,
służące  do  zbierania  odpadów  komunalnych,  przeciwdziałanie  zanieczyszczeniom
wód,  nakazy usunięcia  odpadów z  miejsc  nieprzeznaczonych do składowania  bądź
magazynowania, informacje o wytwarzaniu odpadów oraz o sposobie gospodarowania
odpadami:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e; 
• Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku

w gminach,
• Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego,

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
• UCHWAŁA NR 174/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 22

czerwca 2016 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na
terenie Gminy i Miasta Chęciny,

9.  Realizacja  zadań  gminy  w  zakresie  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów
niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego,



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach;
10. Realizacja zadań gminy w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych:

• RODO: art. 6 ust 1 lit. a, c, e;
• Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

OKRES 
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa  lub
w określonych przypadkach na podstawie  Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej zgody,
w  prowadzonej  przez  Gminę  Chęciny  dokumentacji  w  formie  papierowej
i  elektronicznej,   przez  okres  niezbędny do realizacji  celów przetwarzania,  ale  nie
krócej niż przez okres wynikający z kategorii archiwalnej danej sprawy. 

INFORMACJA O 
DOBROWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji,  gdy
przesłankę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta
między  stronami  umowa,  w  pozostałym  zakresie  przetwarzanie  Pani/Pana  danych
osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Gminę Chęciny Pani/Pana danych osobowych,
z wyjątkami zastrzeżonymi w przepisach prawa, przysługuje  Pani/Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych, chyba że udostępniane dane ujawniają
informacje niejawne lub naruszają  tajemnice prawnie chronione,  do których
zachowania Administrator jest zobowiązany;

•  sprostowania danych osobowych;
• usunięcia  swoich  danych  osobowych,  które  są  przetwarzane  na  podstawie

dobrowolnie  wyrażonej  zgody;  dane  przetwarzane  na  podstawie  przepisów
prawa,   mogą  być  przez  Gminę  Chęciny  usunięte  dopiero  po  zakończeniu
okresu wynikającego z przepisów archiwalnych;

• ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  jeśli  ich  przetwarzanie  nie
wynika  z  obowiązku  realizowanego  przez  Gminę  na  podstawie  przepisów
prawa; 

• przenoszenia danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli ich przetwarzanie nie

wynika  z  obowiązku  realizowanego  przez  Gminę  na  podstawie  przepisów
prawa;

• cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej
wycofaniem, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
wyrażonej zgody.

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO

Informujemy  o  prawie  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym
w  Polsce  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  adres  siedziby:
ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

ODBIORCY 
DANYCH

• Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  wyłącznie  osobom
i podmiotom,  na  które  przepisy nakładają  obowiązek zachowania  tajemnicy
i tylko w celu umożliwienia realizacji przepisów wymienionych wyżej ustaw,
instytucjom  i  podmiotom,  z  którymi  Gmina  Chęciny  podpisała  umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

• Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego,  organizacji  międzynarodowych  oraz  że  nie  będą  przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


