KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Marika
Porębska-Kula siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 10/2, 41-300 Dąbrowa
Górnicza.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności
notarialnych, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO oraz przepisów ustawy z dnia
14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać, po dokonaniu czynności notarialnej,
przekazane odbiorcom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności sądom
oraz organom administracji państwowej i samorządowej.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia
dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym,
będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności
notarialnej. Po upływie tego okresu Pani/Pana wyżej wskazane dane osobowe
zostaną przekazane do archiwum ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie
Górniczej.
6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w treści czynności notarialnych, w szczególności
tych udokumentowanych aktami notarialnymi nie podlegają usunięciu
ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób przewidziany
w ustawie Prawo o notariacie.
7. Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia
dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również
usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia.
8. Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody
na przetwarzanie danych może zostać zgłoszony przed dokonaniem czynności
notarialnej, co skutkować będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw i wycofanie
zgłoszone po dokonaniu czynności notarialnej nie mają wpływu na zgromadzone
i zarejestrowane na potrzeby czynności notarialnej Pani/Pana danych osobowych.
9. Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

