Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Burmistrza Czechowic-Dziedzic

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą 43-502 CzechowiceDziedzice, Plac Jana Pawła II 1, adres email: um@um.czechowice-dziedzice.pl,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu
32 21 47 153;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych – zbierania
wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy
Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych CENTRUM II", dla obszaru w rejonie ul. Ligockiej, ul. Stawowej, ul. Brzeziny i DK1.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia UE o ochronie danych
osobowych nr 2016/679.
5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonawca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu lub
publikowane w BIP Urzędu.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 25 lat od momentu zakończenia sprawy.
Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie.
Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za
materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania
danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

