
KLAUZULA INFORMACYJNA
w  przypadku zbierania danych osobowym  w  zw iązku ze sporządzan iem  m iejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla w ybranego obszaru w  m iejscowości Zaw ady w  gm inie Popów

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlam entu Europejsk iego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw ietnia 
2016 r. w  spraw ie ochrony osób fizycznych w  zw iązku z przetw arzaniem  danych osobow ych i w  spraw ie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylen ia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) -  RODO /Dz.U rz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm ./ informuję:

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora

Adm in istra torem  Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popów 
z siedzibą w Zawadach, 42-110 Popów ul. Częstochowska 6
e-mail: ug@ gm inapopow .p l , tel. (34) 317 70 67

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

Adm in istra to r -  w yznaczy ł Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym  może 
się Pani/Pan skontaktow ać poprzez:

* adres e-mail: ug@gminapopow.pl
* pisem nie pod adresem : Zawady, 42-110 Popów ul. Częstochowska 6

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktow ać we wszystk ich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobow ych w  szczególności 
w  zakresie korzystania z praw  zw iązanych z ich przetwarzaniem .

Cele przetwarzania 
i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetw arzane są  w  celu: sporządzenia 
m ie jscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla w ybranego obszaru 
w  m iejscowości Zaw ady w  gm inie Popów.
Podstaw ą praw ną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art.6  ust.1 lit. c RODO, 
tj. przetw arzanie jest n iezbędne do wypełn ien ia obow iązku prawnego ciążącego 
na Adm in istra torze w  zw iązku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o p lanowaniu i zagospodarow aniu  przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 
ze zm .) oraz art.6 ust.1 lit. a RODO -  zgoda osoby której dane dotyczą, 
w  zakresie danych kontaktowych.

Odbiorcy danych Pani/ Pana dane m ogą być udostępnione podm iotom :
* upoważnionym  na podstaw ie przep isów  prawa,
• przetw arzającym  dane na zlecenie i w  im ien iu Adm in istratora, na podstaw ie 

zawartej um owy pow ierzenia przetw arzania danych osobowych, w  celu 
św iadczen ia określonych w  um ow ie usług np. in form atycznych, pom ocy 
prawnej, sporządzenia projektu studium .

Okres przechowywania 
danych

Pani/Pana dane osobow e przechow yw ane będą  do chwili realizacji zadania do 
którego dane zostały zebrane -  w  czasie określonym  przepisam i prawa, 
a następnie zgodnie z rozporządzeniem  RM z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w  spraw ie instrukcji kancelaryjnej, jedno litych rzeczow ych w ykazów  akt oraz 
instrukcji w  spraw ie organ izacji i zakresu działania arch iw ów  zakładowych.

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych

1) Do żądania od Adm in istratora dostępu do swoich danych osobow ych * oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogran iczenia przetwarzania ** prawo 

wniesien ia sprzeciw u w obec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych.

2) Jeśli przetw arzanie odbywa się na podstaw ie zgody, do cofn ięcia zgody 
w  dowolnym  m om encie bez wpływ u na zgodność z prawem  przetwarzania, 
którego dokonano na podstaw ie zgody przed jej cofn ięciem .

3) Do wniesien ia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych /PU O D O / ul. S tawki 2, 00-193 W arszawa, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetw arzanie dotyczących je j(-jego) danych osobowych 
narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub orgfanizacji 
międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazyw ane do państwa trzeciego lub 
organ izacji m iędzynarodowej.

Informacja
o dowolności lub obowiązku 
podania danych

Podanie danych osobow ych jest n iezbędne i wyn ika z wyżej w skazanych 
przep isów  prawa. Jest Pani/Pan zobow iązana/y do ich podania. N iepodanie 
danych osobow ych będzie skutkowało wezw aniem  do ich uzupełnienia, 
a w  przypadku n ieuzupełn ien ia pozostaw ien iem  w n iosku bez rozpoznania. 
Podanie danych w  zakresie danych kontaktow ych jest dobrowolne.

Informacja o 
zautomatyzowanym  
podejmowaniu decyzji w  tym 
o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobow ych nie będzie 
pod legało zautom atyzowanem u poodejm ow aniu  decyzji, w  tym  profilowaniu, 
o którym  mowa w  art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

* Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw 
i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym).
* * Prawo do ograniczenia przetwarzania, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych 
(art.8b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

mailto:ug@gminapopow.pl
mailto:ug@gminapopow.pl

