
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYINEGO 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Usług Architektonicznych 

I Konstrukcyjnych „BELIZA” Beata Lisiewicz - Golik z siedzibą w Nędzy przy 

ul. Topolowej 3. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące 

przetwarzania Twoich danych osobowych W związku z realizacją usługi, realizując 

obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO wchodzących w życie 25 maja 

2018r. 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) chcemy 

poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy wiąże się 

z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania 

Państwa danych osobowych, jako Klienta naszej firmy, zawarcie i wykonanie umowy 

nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem 

wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 

 
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – brak. 

2. Przedstawicielem Administratora jest Beata Lisiewicz – Golik właściciel 

Firmy Biuro Usług Architektonicznych I Konstrukcyjnych  

„BELIZA” 47- 440 Nędza, ul. Topolowa 3 belizanedza@interia.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania projektu budowlanego 

w niektórych przypadkach łącznie z załatwianiem dokumentów formalno -

 prawnych na podstawie udzielonego wcześniej pełnomocnictwa.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres – do uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę . 

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane 

nie będą rozpowszechniane. Dane w formie papierowej zostaną trwale 

usuwane, zaś w formie elektronicznej zapisywane na oddzielnym dysku 

zewnętrznym. Dane z dysku twardego komputera zostaną trwale usunięte.   

6.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania zlecenia.   

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niektórych przypadkach 

jedynie do zakładów i urzędów ( na podstawie oddzielnego pełnomocnictwa )  

w celu otrzymania dokumentów formalno – prawnych dotyczących 

przedmiotowego zagadnienia projektowanego. 

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich 

danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 

Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa 

do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku 

wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 



cofnięciem. Informujemy także, ze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych. 

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

(w tym z wykorzystaniem profilowania).  

10. Administrator nie zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej 

lub organizacji międzynarodowej.  

11. Dane osobowe, które administrator będzie potrzebował do wykonania 

zleconego projektu: 

- imię i nazwisko Inwestora, 

- adres zamieszkania Inwestora, 

- adres do korespondencji Inwestora, 

- nr działki Inwestycyjnej, 

- adres działki inwestycyjnej, 

- nr KW (Księgi Wieczystej) lub Repertorium Aktu Notarialnego. 

   

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed 

ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym 

z Rozporządzeniem RODO. 

Poszczególne procedury określone są odrębnymi dokumentami 

i procedurami. 

 

 

Więcej informacji szczegółowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych 

osobowych znajdziecie Państwo w biurze firmy 47-440 Nędza, ul. Topolowa 3, 

tel. 696273773.  

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji 

pod adresem mailowym: belizanedza@interia.pl 

 

Z poważaniem  

zespół firmy Beliza 

mailto:belizanedza@interia.pl

