Dotyczy realizacji procesu:
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z obowiązkiem, o którym mowa
w 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, informuję,
że:
 Administratorem Państwa danych osobowych jest: Prezydent Miasta Lubina z siedzibą przy
ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.
 Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz
realizacją Państwa praw można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez
adres e-mail: iodo@um.lubin.pl.
 Zakres przetwarzania danych osobowych:
 podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 17 pkt 1 i 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi sporządzenia
projektu planu, na podstawie zawartych umów powierzenia oraz podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów instrukcji kancelaryjnej
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych,
 posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
 przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych,
 przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
 podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zrealizowania celu,
 w ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie,
 w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Lubina danych osobowych,
uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, 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. 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) (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.

