Klauzula informacyjna ws. rozpatrywania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego / miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO)
uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łask z siedzibą przy ul.
Warszawskiej 14, 19-100 Łask. Mogą się Państwo z nami skontaktować w sposób tradycyjny
pisząc na wskazany adres, telefonicznie pod numerem: +048 (43) 67-68-300 lub za pomocą
SMS wysyłając wiadomość na numer: +048 669-209-210 oraz elektronicznie za
pośrednictwem poczty e-mail kierując sprawę na adres: um@lask.pl
Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną
danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@lask.pl
Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest rozpatrywanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym Państwa dane osobowe są
przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO, na podstawie przepisów prawa,
które określa Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W ramach określonego celu nie występuje profilowanie.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celu oraz zgodnie
z przepisami prawa przez okres 25 lat, w związku z realizacją obowiązków ciążących na
Administratorze. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do realizacji wyżej określonego celu.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w tym
podmioty świadczące obsługę poczty elektronicznej1. Dane nie będą transferowane poza
Polskę.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu, przy
czym zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. g) RODO ww. prawo może zostać ograniczone jeżeli wpływa
na ochronę praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Ponadto posiadają Państwo prawo do
sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Jednocześnie informujemy, że Z przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać
kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Tylko w przypadku kontaktu poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową (e-mail)

