
Klauzula informacyjna w sprawie konsultacji społecznych dotyczących  
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawicz. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz, mający 
siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
21, w Rawiczu (63-900) , dane kontaktowe: umg@rawicz.eu, nr tel. 65 616 49 81 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu, tel. 65 616 49 88/406. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 RODO ). 

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konsultacji społecznych 
dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rawicz. 

Odbiorcą Państwa danych będą Pracownicy Wydziały Strategii, Planowania i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych . 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji 
zadania, jakim jest przeprowadzenie konsultacji społecznych a następnie 
zarchiwizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania a 
w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich 
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z 
naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją będzie brak 
możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 

Pani/Pana dane osobowe w procesie przetwarzania nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu. 
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