
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 roku  

Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w 
siedzibie Urzędu ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Został powołany Inspektorem 
Ochrony Danych. Kontakt z nim możliwy jest pod następującym adresem mail: alicja.letkiewicz-
sulinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą 

planistyczną sporządzenia miejscowego planu, zaś podstawą przetwarzania jest: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych;  

c) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
d) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
 
 

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy to: 
a) imię i nazwisko 
b) datę urodzenia, 
c) adres miejsca zamieszkania. 

 
Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa.  

 
Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. realizacji zadań 
związanych z procedurą planistyczną sporządzenia miejscowego planu, a następnie zniszczone w 
terminach określonych przepisami prawa. 
 
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które 

przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak 
wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
państwa zgody przed jej wycofaniem. 

 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia 

wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.  

 
/-/ Andrzej Olszewski 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 

 

 


