
Klauzula informacyjna 

(ogłoszenie dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej: RODO), Urząd Miejski w Piaskach 
informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Piaski, reprezentowana przez 
Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, tel./fax. (81)5821020, e-mail: 
um@piaski.pl 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych za pośrednictwem e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com    

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski, określonego w 
ogłoszeniu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i wykonywanie zadań realizowanych w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w celu ich 
przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania. 
Wnoszący wnioski lub uwagi jest zobowiązany na podstawie art. 8c ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania labo siedziby.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określonego w ogłoszeniu oraz zgodnie z przepisami 
dotyczącymi archiwizacji - 10 lat od roku następnego po zakończeniu realizacji zmiany planu.  

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze 
źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i 
osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych. 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane 
osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora 
posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

- żądania ograniczenia ich przetwarzania, 
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- wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec 
 przetwarzania dotyczących   jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e). 

10. 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) 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 


