Obowiązek informacyjny
wobec osób biorących udział w procedurze planistycznej
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (zwanego dalej: RODO)
informujemy, iż:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wałcz, z siedzibą w Urzędzie
Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@umwalcz.pl,
tel. 67 258 44 71 wew. 31.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa
dane
osobowe
przetwarzane
są
wyłącznie
do
celów
związanych
z realizacją partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. w szczególności: ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jest niezbędne do wykonania zadania
w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym
zakresie wynika z treści udzielonej przez Państwa zgody.
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, przysługują Państwu wszelkie
dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której
dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać w wyjątkowych sytuacjach udostępnione podmiotom,:
a. którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
- podmiotom świadczącym na rzecz urzędu usługi pocztowe;
- projektantom sporządzającym projekt mpzp;
b. organom publicznym i innym podmiotom, którym Administrator udostępni dane osobowe
na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa,
tj. w szczególności przez okres prowadzenia procedury planistycznej, zaś w odniesieniu do danych
przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został
w niej wskazany.
Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z zasadami określonymi w RODO, mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

ograniczenia przetwarzania danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

usunięcia swoich danych osobowych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej /zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Wymóg podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych
na podstawie przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zrealizowania
sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

