
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1) z późn. zmianami zwane dalej „RODO” informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach,  

42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031, e-mail: urzad@wlodowice.pl.   

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt tel. 34 3153001 w.145 
lub e-mail: iodo@wlodowice.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów art.17 pkt …* Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. –o planowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

 Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, któremu udostępniona zostanie dokumentacja przy 
procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice,  

 osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych,  

 osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania 
danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) 
obowiązującego u administratora, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217). 

6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji 
międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

9. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel 
przetwarzania. 

10. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Uwaga : 

*art. wymienione poniżej wynikające z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym przy podejmowaniu stosownych 
czynności ulegają zmianie: 

1) z art.17 pkt 1 wskazanej ustawy - przyjmowaniem wniosków do sporządzania planu miejscowego,   

2) z art.17 pkt 4 wskazanej ustawy - sporządzaniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, 

3) z art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy - wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu 
dyskusji publicznej,  

4) z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy - wnoszeniem uwag do projektu planu,  

5) z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy - rozpatrywaniem uwag, 

6) z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy – wprowadzaniem  zmian do projektu planu miejscowego 
wynikających z rozpatrzenia uwag,  

7) z art. 17 pkt 14 wskazanej ustawy -  przedstawianiem radzie gminy projekt planu miejscowego wraz  
z listą nieuwzględnionych uwag. 
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