KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCEDURA PLANISTYCZNA
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) – RODO, podaję następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Koniecpol reprezentowana przez
Burmistrza z siedzibą w 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@koniecpol.pl tel. (34) 360 82 65
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późn.
zm.) w celu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trakcie
którego składane są wnioski i uwagi do planu, oraz rozpatrywane są złożone uwagi.
Przetwarzane dane są udostępniane podmiotom trzecim w ramach przepisów prawa, a sporządzony
projekt planu jest przedkładany Radzie Miejskiej w Koniecpolu, która rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag i uchwala plan miejscowy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procedury planistycznej; następnie,
po zakończeniu tego okresu: przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
obowiązku archiwizacji dokumentów.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych na wniosku i/lub uwadze jest obowiązkowe na
podstawie przepisów prawa.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także o prawie do przenoszenia danych.
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza
przepisy 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).
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa, odmowa podania
danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na
ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U z 2018 r., poz. 1945
z późn. zm.)
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz
profilowaniu.

