KLAUZULA INFORMACYJNA
Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DLA PROCEDURY PLANISTYCZNEJ
SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przy podejmowaniu czynności związanych z:
1) przyjmowaniem wniosków do sporządzanego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) sporządzaniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4 wskazanej
ustawy,
3) wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej, zgodnie
z art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy,
4) wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy,
5) rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy,
6) wprowadzaniem zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, zgodnie
z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy,
7) przedstawianiem radzie gminy projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
zgodnie z art. 17 pkt 14 wskazanej ustawy
obowiązują zasady przedstawione poniżej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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 - zwanym dalej RODO informuję,
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice – 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Marek Woźniak, e-mail: iodo@mierzecice.pl
3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celach związanych z realizacją procedury planistycznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków ciążących na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych jest konieczne dla realizacji celów, dla których dane są zbierane. Brak podania wymaganych
danych uniemożliwi realizację celów, dla których są zbierane. Podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe –
podany numer telefonu będzie wykorzystywany w celach informacyjnych związanych z realizacją procedury
planistycznej.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być
udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorów danych osobowych. Odbiorcami tychże danych
osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na podstawie przepisów prawa, podmioty
realizujące świadczenie usług dla administratora (wykonawca projektu) oraz operator pocztowy lub osoba
uprawniona do odbioru dokumentów.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procedury planistycznej, a następnie przez okresy
wskazane w przepisach prawa obejmujących ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają
administratorowi realizacji tych celów (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych).
W zakresie wykonywania prawa dostępu – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą,
osoba ta ma prawo do uzyskania informacji o ich źródle – o ile informacja ta nie wpływa na ochronę praw
i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

