Pabianice, dnia 18 listopada 2020 r.
GG.6820.19.2016

Wojciech Duszyński
ul. Hallera 10, Kazimierz
95 – 083 Lutomiersk
Florian Darmos
ul. 3 Maja 13, Kazimierz
95 – 083 Lutomiersk

W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem
administracyjnym dotyczącym ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk,
oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210,212, 245, 415, 439,
466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 o łącznej powierzchni 78,3070 ha oraz w obrębie 14 Lutomiersk
jako działka nr 7 o powierzchni 0,4784 ha,
- wzywam na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) do dostarczenia, w terminie 21 dni od
daty otrzymania niniejszego wezwania, oryginałów lub potwierdzonych za zgodność
z oryginałem dokumentów potwierdzających powstanie i funkcjonowanie Wspólnoty
Gruntowo-Leśnej w Kazimierzu, tj. decyzji o ustaleniu osób uprawnionych do wspólnoty
gruntowej, uchwały zebrania członków wspólnoty o powołaniu spółki dla zagospodarowania
wspólnoty gruntowej, decyzję właściwego organu o zatwierdzeniu statutu spółki wraz
z tekstem statutu a także innych dokumentów potwierdzających istnienie i funkcjonowanie w/w
Wspólnoty Gruntowo – Leśnej w Kazimierzu.
Z up. STAROSTY
/-/ Anna Dobrosz
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
Otrzymują:
1. Dariusz Czołczyński
2. Maria Kowalska
3. Wójt Gminy Lutomiersk
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lutomiersku)
4. Sołtys wsi Kazimierz
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierz)

Klauzula informacyjna wobec osób fizycznych uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl
2.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail iod@powiat.pabianice.pl pod numerem telefonu 500 610 605
3.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych
ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, który mówi o przetwarzaniu danych w celu
spełnienia obowiązku prawnego, jakim w tym przypadku jest obowiązek określony w art. 8b w związku z art. 18
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
4.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych,
osobom odwiedzającym siedzibę oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa oprócz tego możemy zostać
zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom
prywatnym i publicznym
5.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Posiada Pani/Pan prawo do;
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwę miejscowości,
w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,
wskazanie adresu do doręczeń jest dobrowolne jednak konsekwencją ich nie podania będzie
brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
8.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

