
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
- dyskusja publiczna dotycząca aktu planistycznego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Wyrzysk,  ul.  Bydgoska 29,  89-300

Wyrzysk,  zwana dalej  Administratorem.  Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.

+48 792 304 042.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej

w przedmiocie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź ich projektem, tj. w celu

wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze oraz w ramach zadania realizowanego w

interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej.  Będzie  się  to  w

szczególności odbywać poprzez umożliwienie zainteresowanym zabranie głosu, zadanie pytań

oraz zgłoszenie uwag.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. art 6 ust. 1 lit. c i e 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)  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO),

b. ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

(Dz.U.2020.293 t.j.),

c. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.),

d. inne akty normatywne, w tym wykonawcze oraz prawa miejscowego. 

5. W przypadku podania przez Panią/Pana innych danych niż wymagane, będą one przetwarzane

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  również  przetwarzane  przez  podmioty,  z  którymi

Administrator  zawarł  umowy powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w szczególności

zakresie obsługi  informatycznej,  dostawy platform teleinformatycznych (tj.  Microsoft Teams),

prawnej  lub  ochrony  danych  osobowych,  a także  przez  podmioty,  którym  Administrator

udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, ale niezbędne do wykonania

zadania  realizowanego w interesie  publicznym lub w ramach sprawowania  władzy  publicznej

powierzonej  Administratorowi   i wynika  z  przepisów  prawa;  w  przypadku  niepodania  tych



danych, uwzględnienie Pani/Pana uwag oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania okaże się

niemożliwe. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

b. żądania ograniczenia przetwarzania,  przy czym prawo to przysługuje jeżeli  nie  wpływa na

ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d. wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego -  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  przetwarzaniu,  w  tym

profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państw trzecich. Przekazanie

takie  może  mieć  miejsce  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  przez  MS  Teams  (Stany

Zjednoczone Ameryki).

11. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo

do jej  cofnięcia  w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność  z  prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  przeprowadzenia  dyskusji

publicznych  w przedmiocie  prac  nad  dokumentem  planistycznym bądź  jego  projektem  do

momentu zakończenia tych prac oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przy czym zapis wideo (obraz i dźwięk) będzie

przetwarzany  przez  czas  prowadzenia  dyskusji  publicznej  oraz  do  momentu  sporządzenia

protokołu z dyskusji publicznej.

13.  Dane  przetwarzane  wyłącznie  na  podstawie  zgody  będą  przetwarzane  nie  później  niż  do

momentu jej wycofania. 


