
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, które 

dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pietrowice 

Wielkie: ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, 

2) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, poczta@pietrowicewielkie.com.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. 

4) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 

5) Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od 

roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum 

Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 

6) Odbiorcami danych osobowych będzie Urząd Gminy Pietrowice Wielkie oraz wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 

7) Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: Żądania dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; Żądania ograniczenia ich 

przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)., gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem 

sprawy bez rozpoznania. 

9) W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega 

ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych 

można znaleźć pod adresem http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/480-rodo.html 

 

 

http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/480-rodo.html

