KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Działając na podstawie art. 13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, Aleksandrów Drugi 380,
23 - 408 Aleksandrów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-maila:
zbigniew.bielak@ealeksandrow.pl lub pisemnie na adres Administratora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - w szczególności art. 17 tejże ustawy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczącego
archiwizacji.
4. Osoby, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają
prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
c) do żądania usunięcia danych osobowych;
do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem
sprawy bez rozpatrzenia.
6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega
ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby , od której dane pozyskano – art. 8a
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
8.

profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

