Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)
informuję, że:
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PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Administratorem danych osobowych jest Gmina Bolimów – Urząd Miasta i
Gminy z siedzibą w Bolimowie (99-417) przy ul. Łowickiej 9.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
ug.sekretariat@bolimow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i
skontaktować poprzez email: iod@bolimow.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych
Pana/i dane będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z
prowadzeniem procedury w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2021r. poz. 247 z późn.zm.)
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres
niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach
wykonawczych.
Przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub
ograniczenia
przetwarzania,
przy
czym
wystąpienie
z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o treść
art. 18 ust. 1 Rozporządzenia nie wpływa na tok i wynik postępowania
administracyjnego.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

