1) Nazwa zbioru danych:
REJESTR WNIOSKÓW I DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ I REJESTR
ZGŁOSZEŃ
2) Administrator danych:
Wojewoda Podlaski, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3, REGON: 000514213
3) Przedstawiciel Administratora danych:
nie dotyczy
4) Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:
nie dotyczy
5) Podstawa prawna upowaŜniająca do prowadzenia zbioru danych:
- art. 82 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623
ze zm.),
- art. 34 i art. 35 w związku z art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.)
6) Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Celem przetwarzania danych jest prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu
na budowę oraz rejestru zgłoszeń robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
7) Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wnioskodawcy składający wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłaszający
zamiar wykonania robót budowlanych. Projektanci wykonujący projekty budowlane
załączone do wniosku.
8) Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- wykształcenie,
- nr uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 Zbiór nie zawiera danych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych (danych wraŜliwych).
 Zbiór zawiera następujące dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych (dane wraŜliwe).
9) Sposób zbierania danych do zbioru:
 od osób, których dane dotyczą
 z innych źródeł niŜ osoba, której dane dotyczą
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru:
 podmiotom i osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 podmiotom i osobom innym, niŜ uprawnione na podstawie przepisów prawa

11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane:
nie dotyczy
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
nie dotyczy
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru ABI:
20.12.2017 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
20.12.2017 r.

