Klauzula informacyjna
w związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. Nr 119
z 4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mający siedzibę
mieszczącą się pod adresem: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 267 21 00 –
zwany dalej „Administratorem”.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować, we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl
lub iod@um.ostrowiec.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.
3) Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego przepisami ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 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 – w celu umożliwienia złożenia wniosków o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy 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.
4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: a) podmiotom przetwarzającym –
osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom
zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; b) podmiotom lub organom którym Administrator
jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
c) pracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji celu
przetwarzania, wskazanego w pkt 3.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3,
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący
u Administratora i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku, gdy
okres przechowywania danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania
aktów planistycznych nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), Administrator przechowuje dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie przez Panią/Pana, danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celu
przetwarzania danych, wskazanego w pkt 3.
Administrator, na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
informuje, że prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO - prawo do wszelkich dostępnych informacji o źródle
danych, jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

