
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych 

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 

ust. 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 (RODO), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Lipie jest 

Wójt Gminy Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie,  tel.: 34 31 88 032,  adres e-

mail: sekretariat@uglipie.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32, wew. 36, e-

mail: iod@lipie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) - realizacji procedury sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty 

trafią do archiwum zakładowego i następnie do państwowego.  

4. Dane osobowe będą udostępnione urbanistom świadczącym usługi w związku z realizacją 

procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lipie oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin 

i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację 

i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana -

 narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia 

wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych. 

9. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO tzn. (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której 

dane dotyczą – osoba ta może uzyskać informacje o ich źródle) przysługuje, jeżeli nie wpływa to 

na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.  

 


