KLAUZULA INFORMACYJNA
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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) informujemy o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
•
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•

•

•
•

•

•

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą
Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątnica jest Pan Łukasz Mertin, adres
email:ochronadanych@gminapiatnica.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celach
kontaktowych i informacyjnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a) 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 przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Piątnica, Rada Gminy
Piątnica, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem
prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie i przez okres przewidziany
w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia 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.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

