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Gdańsk, dnia ........... ................ .. 

Pan i Anna Grzybowska 

TEKA Maszyny Budowlane 

Odpowiadając na wniosek w trybie dostępu do informacj i publ icznej z dnia 11.008.2020 

informuję, że dla nieruchomości w Gdańsku przy Piekarniczej 24 (dz.410/6, obręb 053) nie 

wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji m ieszkan iowej oraz inwestycji 

towarzyszących. Ponadto informuj ę, że wsze lkie dane dotyczące wniosków w tryb ie ustawy 

o ułatw i en iach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycj i 

towarzyszących znajdują s i ę na stron ie https://www.brg.gda .pl/wniosek-o-ustalenie-loka lizacji i są 

aktua lizowane na bieżąco. 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane o raz w ja kim celu, i jakim sposobem, Jest 13iuro 

Rozwoju Gdańska z s iedz ibą w Gdańsku przy ul. Waty Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mai l: brg@brg.gda.pl. 

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych , macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem och rony 

danych na adres mailowy: iod@brg.gda.pl. 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie informacji publicznej. 

Podstawa przetwarzania danych 

Pa ństwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podanie danych 

wynikaJących z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia odpowiedzi na wn iosek o udzielenie informacji publiczneJ. 

Odbiorcy dany ch 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa . Są nimi równ ież 

podmioty, które świadczą nam usługi (np . usługi prawne, niszczenie dokumentów). 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: och rony swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania , prawo do usunięcia i ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo wn iesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov. pl). 
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