
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679   

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwanym dalej RODO  informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim                 

w Strzelcach Krajeńskich jest: Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 48, 66-

500 Strzelce Krajeńskie, e-mail: urzad@strzelce.pl, tel; +48 95 7631130; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) wyznaczonym przez ADO możliwy jest 

poprzez: e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl,  lub tel: +48 95 7636311; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych i/lub tradycyjnych w celu 

realizacji zawartych umów, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych 

nałożonych na ADO, a także  innych na podstawie art. 6 RODO oraz szczegółowych przepisów prawa 

regulujących realizację zadań; 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 

- art. 4, 8a, 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami); 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom, uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym tylko na podstawie 

pisemnej umowy zawartej pomiędzy ADO i Podmiotem przetwarzającym, który zapewni odpowiednie 

środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych; 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego; 

8.1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania i celu do którego były 

zbierane/przekazane oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kategorią archiwalną Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt; 

8.2. Sporządzanie planu miejscowego oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą 

publiczną – jawną, z uwagi na publiczność postępowania, dane wnioskodawcy będą udostępnione 

publiczne, aż do zmiany przepisów w tej sprawie; 

8.3. Złożenie wniosku i podanie w nim niezbędnych danych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym w tej informacji. Podanie przez Wnioskodawcę danych 

osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub ich wycofania 

jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 

o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1945 ze zmianami), prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g
*
 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 

późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.  
*Art. 15 ust. 1  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane 

są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących 

informacji: 
a) cele przetwarzania; 

b) kategorie odnośnych danych osobowych; 

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności 

o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania 
tego okresu; 

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - 
przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
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