Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurach
związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający siedzibę w
Urzędzie
Miejskim
Gminy
Rawicz,
ul.
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
21,
63-900 Rawicz.
2. Kontakt z inspektorem
tel. 65 546 54 00.

ochrony

danych

osobowych

-

e-mail:

iod@rawicz.eu,

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja
zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Odbiorcą Pani/a danych będą organy administracji publicznej, jednostki administracyjne,
sądy, kancelarie notarialne, osoby uprawnione do sporządzania aktów planistycznych i decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Dane nie będą przekazywane poza teren UE (poza uczestnikami postępowania).
6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
8. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest równoznaczne ze zgodą na udział
w procedurach prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju, Zespół Planowania
Przestrzennego.
10. Pana/Pani dane w procesie realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Oświadczenie
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych
w złożonym przeze mnie formularzu w prowadzonym postępowaniu.
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