
KLAtiZ[lLA INFORMACI,JNA w PRZEDN{IOCIE PRZETWARZAN|A DANYCH osoBowYCH W
(IRZĘDZIE GMINY PRZ}'\ilIDZ ( planowan ie i zagos podarowanie przestrzenne)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,(UE)
ż01616'/9 z 27 kwietnia 2016 r. w spraw,ie ochlony osób fizycznych w zwipLrr z przetwarzuliem danych osobow),ch i w
sprawie swobodnego przepłlłvu takich danych oraz uchylenia dyrektlłv1, 95l46/WE (Dz. Urz. UE.L ż016 Nr l l9, str. 1) -

(ogólne rozporz1dzenie o ochronie danych. dalej: RODO/Rozporządzenie) mając na rvzględzie oborvipek rłl,nikający z art.

l 3 Rozporządzenia, Wójt Gminy Pr,ąlr,vidz obsługirł,any przez,IJrząd Grniny Prry"lvidz intbrrnuje. iż:

l. Administrałorem danych osobou},ch jest Wójt Gminy Pr,ą,widz repl,ezentujący Grninę Prąvwidz - RĘGON 191674990.

NlP 59l |ż9ż435, któr,ego olrslugę adnlinistrac5,jną w tyn] procesy przetrł,arzania danvch osobowych prorvadzi Urząd
Gmin.v Przyu,idz (dalej jako: Urząd1.

2. Adres Urzędu Gnliny Prz,yrvidz; ul, Gdarlska'7- 83-04'7 Prąłvidz, tel. 58 682-51-46, fuł:58 682-52-25, email:

sekretariatr@przywidz. pl

3. WójtGninyPrzywidzZałządzaliemzdnia25maja20l8rokunapodstawieart.37ust. 1lit.a)Rozporządzeniapowołał
Inspeklora Danych Osobowvch rv Urzędzie Gminy Plzywidz. z którym skontaktować się mozna pod numerem teletbnu
+48 58 7l l ó8 68 lub adresem e-mail: iod@ilocuslege.pl

4. Zbierane dane osoborve są przetwarzane przez Wójta Grniny Prz;lvidz w rarnach działalności tlrzędu Grniny Prz,;rvidz

zgodrrie z przcpisanli Rozporządzenia tj. zgodnie z art, ó ust, 1 lit, c). (a w przypadku ptzetwarzania danych ułżlirq,ch:
napodstawieań.6ust. 1lit.c)RODOwz\y.zafi.9RODO,awprzypadkuprzetwarzaniadanychokaralności na

podstarvie aft. 6 ust. 1 lit. c) RODO \v zw. zaft. l0 RODO). rr. ce]ach realizacji zadań publicznych przez Gminę l'rzyrł,idz

określonych przepisami pra,,ł,ą d w zakresie:
_ ksztahowania polityki przestrzennej w gminie oraz zakresu i sposolrów postęporł,ania rv sprał,ach ptzeznaczania
terenórv na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zatludo*y na podstawie ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestnennym z dnia27 marca 2003 roku (t.j. Dz.l:.z2017 r. poz. 1073 zpóźn.
zm.) a w rwiązku z I!*m r<rzpatrl"n,ania uwag do proje ktu miejscowcgo planu zagospodarowania prze§trz€nncgo.

5, Wójt Gnliny Przy11,167 prl,ętwar7,a dane osobowe ptzez czas niezbędny do realizac_ji zad,allia określonego w pkt. 4

niniejszej klauzuli" lecz rrie krócej niź przęz czas wskazany rv przepisach o archiwizacji.
6. podarł,arrie przez interesalltólv urzędu danych osobowyclr jest obowiąkowe wówczas gdy oborviązek ich podania

lĘ,nika z powszechnie obowiązujących przepisórł,prawa. a w braku podania danych osobowyclr realizac.ja zadu:iaprzez
Administratora będzie niemożlirł,a.

7. W sl-tuacji zaistnienia dobrorvolności podania danych celem ich przetu-arzania na podstalvie

aft. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz4dz.enia, (a wprzypadku przetwuzania danych wrazliwych: na podstawie afi, 6 ust. l lit. a)

RODOw7.w.7,ań.9RODO,awprąpadkuprzetwarzaniadanychokaralności napodstarł,ieart.6ust. 1lit.a)RODO
w 7,\y. z afi. l0 RODO) - (tj, przetwarzania na podstawic w_r,rżonc_j zgody) <lsobą której danych będzie to dotycz5.,ć

zostarrie o tym niezrłłocznie poinlbrmowana cc|eIn uyrazerria zgody na przefrł,arzanie danyclr osobowych plzez Wójta

Gnliny Przywidz,. Zgoda:naprzetu,arzallie dal_v-ch oscłborlych może zostać colnięta w dorroln_vm lnoInetlcie . Cotilięcie
zgod1, nie wpłlłva na zgoclność z pfa\\,etrr r,vcześnie.jszego przetwarzania danyclr, cofhięcie zgody moźe jednak

prowadzić do uniemoźliwienia realizacji przez Administratora celu prze&vu,zanla dan_vch osobolłych na podstawie

wl,rżonej zgody.

8. Zbieranę i przetwarzane przez Wójta Gniny Przywidz dane osobowe nrogą być udostępniane innym odbiorcom,

Odbiorcami dan},ch osobowych nlogą być rł, szczegolności: operaiorz},pocztorvi. podmioĘ. śr,viadczące usługi kurierskie.

usfugi informat)/czle. pla\,vne. księgolvo - finansolre, banki oraz inne instl,tucje finansorve. podrnioty ubiegające się o

udostępnienie inlbrmac.ii w ranrach rea|izacji uprarvnienia dostępu do inforrnac,ji publicznej, a takźe orgarry publiczne z
uastfzeżenien] pkt. 9 niniejszej klauzuli.

9. Organy publiczrre. któr,e na podstarvie przepisórł,prawa lnogą otrzynlwvaó dane osoborł,e rv ranrach konkretnego

postęporvania nie są odbiorcami danych osobowych.

10, Administrator nie zamięrzaprzekazrylvń danyclr osobowych do państwatrzeciego ani organizacji międąvnarodowej.

1 l. W zwiąku z przetwarzaltiem przez Wójta Gmin_v Prrywidz danych osobow_rch. przysfuguje Państrł,u prarvo do:

a) dostępu do tręści darrl,ch osoborł_rclr (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, ze udostępniane danę osobowe rrie

mogą ujarłniać inforrnacji rriejarvnych. ani nanrszać tajemrric pralvnie chronionvch, clo których zaclrowania zobor,viązany
jest Adrninistrator, a także z zastrzeżeniem wyjątkórł, rvskazanych lv przepisach szczególnych. w tym w szczególności rv

art. 8a ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarorvalriu przestrzennym z dnia27 marca 2003 roku (t. j. Dz..Ll. z20I7 r. poz.

lfJ'73 z późn. zn.),, ,W :luiclzku z przetwąrzaniem przez v,óf la, bttrntislrza, prezydenta miasta, marszcllka vo.jewódzhtla,

wojevodę, zarząd l,o.fel,ódzfua albo zarząd nuiqzku łtetropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w lrlku

prolltldzertia postępoyJań daĄlczqq;gh sporzcldzania aklów plttnis4,czn_vch, o któĘ)ch mova v usltmlie, prrł,uo, o którym

mowa v art. ]5 ust. l lit. g rozporzqdzenia Parlanlentu Europejskiego i RaĄł (UE) 2016/679 z dnia 27 h|ietnia 20]6 r.

1, sprcru,ie ochron.v- osób fizvczttych v związku z przefilałzaniem danych osoboll,ych i l, spralłie swobodnego przepłyuu

takich danvch oraz uchylenia dy,ektyry 95/16,WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Ur:. UE L ]19 z
04,05.201 6, str. l , z późn, zm,17), zu,anego dalej ,,rozporzqdzeniem 20 } 6/679", przysługłje, jezeli nie vp|vua na ochronę

prmł ivolllości osob1,, od której dane le pozyskano",.
(vide1
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b) ządania sprostowania danych (na podstawie art. ló RODO), zzastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach

szczególnych:
c) żądania ograniczenia przerw*atzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
d) wniesienia sprzeciwu rł,obec przetwazania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstaił,ie ut. ż1,

RoDo)
e) żądania usunięcia danych (na podstałvie art, 17 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisaclr

szczególnych.
W przypadku uznanią tż przelwarzanie przez Wójta Gminy Prąvwidz Pństwa danvch osobowych narusza przepisv

Rozporządzenia, przysługuje Pństlw prawo do rłrriesięnia skargi do Prezesa Urzędu Oclrrony Danych Osobou,ych.

Administrator wskazuje, iż rv zalcręsie realizacji zadń na podstall,ie ustawy o plarrowaniu i ząospodaror.vaniu
przestrzefulym zdniaZ7 marca2003 roku(tj. DzU.zż0l7 r.poz.la73 zpóźn-zm.) dalej jako: upzp-stosuje szcze_qólne

zasady realtzacji obowiązk-u informacljnego zgodnie z ałt. 13 Rozporządzenia rv następującym zakresie:

1) PLANowANtE PRZESTRZENNE w GNIINIE - SPORZĄDZANIE sTtiDItr ,I

f]wARt|NKowAŃ I KIERt\xÓw ZAGosPoDARowANIA PRZESTRZENNEGO G]}IINY
(,,STtTDIIIM"):

Art. l la unzp - lsposób informowania o ograniczeniu przetwarzania danychl
łl/ójt, burmisn,z albo pre4ljęn1 miasta lvykonuje obov,iqzek, o którym mol|a i, art, l 3 ust. l i 2 rozporzqdzenia

2016/679, oraz informuje o ogranic:eniu, o którym mou)a lv art. 8a ust. l, w zu,iqzku z realizacja czynności, o
htór.ych Dlowa w:

I) art 11 pkt 3, 7 i 9 - przez udostępnienie stoso,łłnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej

stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej orazw widocznym miejscu w swojej siedzibie; - dotyczy to

następujących czynności :

3) sporzqtlza projekt studittnl, rozpatrujqc wnioski, o któtych ma}Na v, pkt l, uluzględniajqc ustalenia planu
zagospodarowania przesll,zennego wojeluództwa oraz ramol!)ego stttdium uwąrunkowąń i kierunkóv
zagospodarowąnia przestrze,,lnego zwiqzku metropolitalnego; w przypadku braku planu zagospodarovałlia
przestrzennego tl,ojewództwa luh niewprovadzenia do planu zagospodarowanią przestrzennego wojelvódzhl,ct

zadań rzqdolvl,ch, ult,zględnia ustalenia prograłłlów, o których mowa lp art. 48 ust. l;
7) ogłasza, w sposób określony v pla 1, o wlłożeniu projehu stttdium do publicznego vglqdu na oh"es co

najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglqdu oraz publikttje na stronach

internetolłych urzędu gminy na okres co najmniej 2] dni oraz organizuje w lym cżasie dyskusję publicznc1 nad
przy.jętymi w Ą,m projekcie studiwn rorl+,iqząnictmi,,

9) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt stttdium wraz z listq nietnłzglęńliollych lrwag, o którl,ch

mowa w pkt B.

2) alt lI pkt l i 8 - przez ulostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej

stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej i w widocznym miejscu w §wojej siedzibie olaz w

oblryieszczeniu, a którym mowa w ar{, 1I pkt l, albo w ogłos7eniu, o którym mowil w art, I1 pkt 7. - dotyczv, to

nastcDuiacych czynności:
l) ogłasza w pł,asie miejscov,ej oraż prz?z obwieszczenie, a także v sposób zwyczajowo prłięty ,w danej

miejscowości, o podjęciu uchvaĘ, o przystqpieniu do sporzqdzania studium, o}łeślajqc formę, nliejsce i ternlił,l

składania wniosków doĘczqcych studiutt, nie krótszy jednak niż 2 1 dni od dnia ogłoszenia;

8) wyznacza w ogłoszeniu, o któym mol|a w ph 7, terntin, v, Hónm osobv prmune i fizyczne oraz jednostki

organizacyjn.e nieposiadajqce osobowości prawnej nlogqwnosić u.vagi doĘczqce proiekn shtdium, nie lł,ótszy

niż 2 l dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium.

2) PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANI1 MIEJSCOWEGO
Art. l7a lSposób informowania o ograniczeniu przetwarzania danych]
Wójt. burmisn,z albo prezydent miastawykonuje obowiązek, o którym łlo7uav} art. ]3 ust. } i 2 rozporzqdzenia

2016/679, oroz inforrłtuje o ograniczeniu, o lłół,yrn mo|l)a w arł. 8a ust. l, lu złiqzku z realizacją czynnoŚci. o

któtllch mowa w:

}) ań 17 pkt 4, 9 i 12-14 - przez udostępnienie stosovnych informacji w Biuletynie Infornlacji Publicznej na

sw*ojej stronie podmiotowej, na swojej stronie interneto*-ej oraz w vidocznym miejsctł w slvojej siedzibie:

dołcz_v to następu| ących cą,nn63.i,

,,ltr'ójt, hurmistrz albo prezydg111 miasla po podjęciu przez radę gtniny uchwaĄ, o przystqpieniu do

sporzqdzania planu miej scowego kolejno. (...)

4) sporzqdza projekt planu miejscov,ego rozpatrujqc wnioski. o których mowa v pkl } , wraz z prognozą

o ddz iabm ania na ś r odolv is ko ;

9) wprowadza znianywlnikające z uzyskanych opilii i dokonanych uzgońlień oraz ogłasza, w sposób

okłeślony w pkt }, o lvlłożeniu projelilu planu do publicznego wglqdu na co najmniej 7 dni przed dnient

wyłożenia j yykłada ten projelit wraz z prognozq oddziaĘwania ncl środowisko do publicznego 1,gltldtl

na olł,es co najmnie.j 2 } dni oraz organizuje w tym czasie d),skusję publicznq nad przyiętllmi w projekcie

plunu rolłiqzaniani:



12) rozpatruje uwagi, o laórych mo"rła 1ł pk } l, w terminie nie dhłższym niż 2l dni od dnia uńrylu
teruinu ich składania;
I3) wprnvadza zmiany do projehu planu miejscowego wynikające 2 rozpatrzenia młag, o Hórych mowa

w pkt l }, a następł?ie w niezbędnyn zalłesie ponałia uzgodnienia;

l 4) przedstawia radzie gminy proj ekt planu miejscowego wraz z listq niewłzględnionych łałag, o hórych
mowawplł Il."

(vide)_

2) art 17 pkt I i 11 - przez udostępnienie stosowąłch informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej

stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej, w widocznym miejscu w swojej siedzibie orąz w
obwieszczeniu, o którym mowa w arl. 17 pkt l, albo w agłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 9. - dotyczy to

następuj ących czynności :

,,Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwa,ly o pr4ls!ąpieniu do

sporz qdzania p lanu m iej s c ow e go kol ej no : (... )
I) ogbsza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób rwyczajowo przyjęty w danej

miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporzqdzania planu, olłeślajqc formę, miejsce i termin

shładania wniosków do planu, nie krótszy niż 2] dni od dnia ogłoszenia;

ll) wyznaczawogłoszeniu,októrymmowawplet9,termin,wktórymosobyfizyczneiprawneorazjednostki
organizacyjne nieposiadające osobawości prawnej mogąwnosić rwagi dotyczqce projektu planu, nie lłótszy
niż I 1 dni od dnia zakończenia olłesu w7łożenia projeklu planu: "

3) tiCI{TyAŁA o ZASADACH I wARfrNKACH sYTUowANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTLIRY
Art. 37b [Projekt uchwaĘ, konsultacje]
l. Przed podjęciem uc}u,ab, o któłej mowa w art. j7a ust. 1, rada gminy podejmĘe uchwałę o przygotowaniu

przez wójta (bułmistrza, prezydenta miasła) projektu uchwaĘ, o Hórej mowa w art. j7a ust. I.

Art.37bgst. 7:

Wójt, burmistrz albo prezydent miastawykonuje obowiqzek, o hórym mowaw art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia

2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. l, w nłiqzku z realizacją czynnoŚci, o

których mowa w:

l) usl 3 - przez ułlostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacjć Publicznej na swojej stronie
poelmiotowej, na swojej sfionie internetawej ołaz w widocznym miejscu u svojej siedzibie; - doĘvcry to
następuiącvch c4mnoŚci:
(art.. 37 b u§t. 3)- Wórt (butmistrz, prezydent miasta) niemvłocznie rozpatruje zgłoszone włagi przez podmioty,

o hórych mowa,v) ust. 2, i sporzqdza listę nierwzględnionych uwag.

2) usl 2 plct 8 - przez udostępnienie stosownych iĘormacji w Biulelyaie Informacji publicznej na swojej stronie
podmiorowej, na swojej stronie internetowej, w widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz w obwies7cleniu,

o któtym mowaw usl 2 pkt 8. - do8czy to następuiących cął:ności:
(aft.37b ust.2 pkt. 8) - 2. Wójt (bwmiśrz, prezydent miasta) nierwłoeznie: (,..) 8) ogłaszaw prasie lokalnej

oraz przez obwieszczenie, a talcże w sposób ałyczajowo przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu

uchwaĘ, o hórej mowa ,uł art. 37a ust. l, do publicznego wglqdu na co najmniej 7 dni przed terminem

wyłożenia iwyHada ten projekt do publicznego wglqdu na olłes co najmniej 2l dni; w czasie wyłożenia i przez

ohres 14 dni po zakończeniu olłesu wyłożenia zbiera twagi do tego projektu.

- Administrator danych o§obowych-


