Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą
planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 „RODO”) (Dz. U. UE L Nr
119
z 04.05.2016 r. ze zm.) oraz w związku z art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chodzież, reprezentowany
przez Wójta Gminy Chodzież, z siedzibą ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, adres e-mail:
sekretariat@gminachodziez.pl, tel. 67 28 21 608;
2) w sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Chodzież, korespondencyjnie
na adres ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież lub na adres poczty elektronicznej:
inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana 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, realizowanym w
postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodzież;
4) Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
przepisów prawa;
5) zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody, skorzystanie z przysługujących
uprawnień jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych prawem;
6) 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. 8 a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym);
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała
pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia;
8) udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub
innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym, które muszą
mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków, organom ochrony
prawnej lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy
o ochronie danych osobowych.

