INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ
UWAGI DO SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

•

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie 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 (RODO)
informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miasta Mława, a nadto:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława, adres siedziby:
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, adres e-mail: info@mlawa.pl;
2. Rolę inspektora ochrony danych pełni Marcin Kurpiewski, w sprawach związanych
z Pani/Pana danymi można kontaktować się kierując korespondencję na adres e-mail:
iod@mlawa.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych
z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z 2018 r.
poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730;
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora;
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków
ustawowych urzędu, w tym również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji
dokumentacji (ustawa z dnia 14lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z2019r. poz.553 i730);
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
W niektórych przypadkach, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych nie będzie możliwe.
W każdej chwili, Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa.

