
Klauzula informacyjna mpzp

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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: 

Dane Administratora

Danych Osobowych

Wójt Gminy Dmosin, Gmina Dmosin adres: Dmosin 9, 95-061 Dmosin.  Tel. 46 874 74 85, fax. 46 874 62 94, e-mail:

sekretariat@dmosin.pl

Dane Inspektora

Ochrony Danych

Andrzej Jaskólski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina 

Dmosin” lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

Cel i podstawa prawna

przetwarzania

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze  (art.  6

ust.  1  lit.  c  RODO)  oraz  do  wykonywania  zadań  realizowanych  w  interesie publicznym  (art.  6  ust.  1  lit.  e

RODO),  wynikających  z  ustawy  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko,  realizowanym  w  postaci  sporządzania  miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego wraz z

prognozą oddziaływania na środowisko

Odbiorcy danych

osobowych

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu  Administratora,  na  podstawie  zawartej  umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług

technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług prawnych i doradczych.

Przekazywanie danych

osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres

przechowywania

danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie,

jeśli  chodzi o materiały archiwalne,  przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2018r. poz. 217 z zm.). 

Prawa związane z

danymi osobowymi

 prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych, 

 prawo do usunięcia danych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody:  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Jeżeli  dane  osobowe  nie  zostały  zebrane  od  Pani/Pana  przysługują  Pani/Panu  wszelkie  dostępne informacje  o ich

źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Podstawa obowiązku

podania danych

osobowych

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;

konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania

Zautomatyzowane

podejmowaniu decyzji

i profilowanie

W ramach działalności  administrator  nie  będzie  podejmował  zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji  będących

wynikiem profilowania.


