
Prowadzenie spraw w zakresie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                                                   

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 (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016), zwanego 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, 

tel. 41 342 12 66; 

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Kielcach: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój 335 budynek A, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl,       

tel. 41 342 17 53; 

3) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na 

podstawie przepisów prawa: 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

 dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, 

 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945r. w sprawie wykonania 

dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r.                                      

o przeprowadzeniu reformy rolnej, 

 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 

 ustawy z dnia z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa, 

 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym             

i ustawę o pracownikach samorządowych. 

4) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

5) przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, data 

urodzenia; 

6) przetwarzane dane osobowe pochodzą z następujących źródeł: organy jst, organy administracji rządowej, 

informacje od wnioskodawców lub uczestników postępowania, baza PESEL, elektroniczne księgi 

wieczyste, ewidencja gruntów i budynków, archiwa; 

7) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tychże danych 

osobowych są strony postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa 

w ww. pkt 3, i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowań 

administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli, świadkowie); 

8) dane osobowe - z uwagi na nadaną kategorię archiwalną przedmiotowej sprawy („A”), zgodną z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt,  określonym przepisem prawa - będą przechowywane bezterminowo, 

9) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu, sprostowania danych 

osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

11) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Korzystanie z uprawnień wynikających z RODO nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, 

w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks postępowania administracyjnego. Dostęp do akt postępowania 

czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady k.p.a. 

W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO. 


