Obowiązek informacyjny – Przetwarzanie na podstawie art. 11 pkt. 1 lub 8
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Kurów reprezentowana przez Wójta (adres: ul.
Lubelska 35, 24 – 170 Kurów, tel.: 81 88-11-151, e-mail: gmina@kurow.eu).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych wniosków do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub
rozpatrzenia uwag dotyczących projektu tego studium (art. 11 pkt. 1 lub 8 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz.1945 – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności i odbioru
dokumentów oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.).
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku
gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja
prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje,
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
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9. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty
świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe,
notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty
uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów. Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom
i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich
obowiązków. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które
przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.:
podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi,
jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one
odpowiednią ochronę Państwa praw.
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