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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016r. 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.UE.L.2016.199.1) Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadania z zakresu 
administracji samorządowej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, 
informuje, że: 

1) jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 
(Dz.UE.L.2016.199.1),  

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. (+58) 323 60 00; fax: (+58) 
323 60 68; adres e-mail:iod@gdansk.gda.pl 

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustalenie numerów 
porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i 
adresów  zaś podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  

4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym dane osobowe muszą być 
udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5) dane osobowe będą przechowywane tak długo jak dokumentacja związana z 
prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zależności od kategorii 
archiwalnej, która tej dokumentacji zostanie nadana (co do zasady bezterminowo, 
chyba że dokumentacja wcześniej utraci wartość użytkową); 

6) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania 
danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

8) dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora 
w zakresie ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenia 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z art. 47a ust. 1 ustawy z 
17.05.1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101), zaś ich 
niepodanie uniemożliwi wydanie zawiadomienia o nadaniu numeracji 
porządkowej; 

9) nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

Otrzymałem 

……………………….. 

Podpis wnioskodawcy 


