Klauzula informacyjna wobec wnoszących uwagi
do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE
L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malczyce z siedzibą w Malczycach przy
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, telefon: 71 317 90 66, e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, telefonicznie: 605937609 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakimi są w tym
przypadku obowiązki określone w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.);
2) skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w niniejszym wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych
osobowych, podmiotom, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, oprócz tego
możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych
podmiotom prywatnym i publicznym.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie
ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani/Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności
osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO*
i wynika z art. 8a. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b i/lub e);
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, przy czym: wystąpienie z żądaniem o którym mowa
w art. 18 ust. 1 tj. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, nie wpływa na przebieg i wynik
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych;
5) do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych będzie skutkowała brakiem rozpatrzenia
uwag.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
9. Przekazywanie danych
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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 (Dz. U. 2019 poz. 730)

