
Klauzula Informacyjna 

dotycząca  przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej ,,RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Burmistrza Miasta  Dynów, ul. Rynek 2, 

36-065 Dynów. Z Administratorem danych może Pan/Pani kontaktować się telefonicznie pod 

nr tel. (16) 65-21-093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych  poprzez e-mail: iodum@dynow.pl, telefonicznie pod nr. tel. (16) 65-21-093, 

wew.30 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzenia związanej z tym procedury planistycznej.   

Podstawą prawną przetwarzania jest: 

art. 6 ust.1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (w szczególności art. 17). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: podmiot opracowujący projekt planu 

oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Administratorem danych. 

5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsza dokumentacja planistyczna 

przechowywana będzie 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostanie 

przekazana do Archiwum Państwowego, gdzie będzie przechowywana wieczyście. 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Na  działania  Administratora związane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych 

przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

9.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż  przesłanką 

przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

11. 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. 
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