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KLAUZULA INFORMACYJNA 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o zmienie 

niektórych ustaw w związku zzapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  

dnia 27 kwietnia 2016r. -  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z siedzibą w: 66-010 

Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928, Regon:000536775, tel. 68/329-09-62, e-mail: 

now.bobrz.um@post.pl; 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie 

Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl;  

3. Administrator danych osobowych –  Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego -  przetwarza Pani/Pana  dane  osobowe  na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:  

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z uchwałą  Nr 

XXXI/181/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański, 

oraz na podstawie RODO: 

 art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów, 

 art. 6 ust. 1 lit. c  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ww. obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, 

 art 6 ust. 1 lit e  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania włądzy publicznej powierzonej administratorowi.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w 

sprawach istotnych dla Gminy Nowogród Bobrzański. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. przez okres niezbędny do 

realizacji celu /celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele 

badań naukowych lub historycznych, cele statystyczne lub roszczenia. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych   osobowych; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi. 

9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie 

Bobrzańskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

mailto:now.bobrz.um@post.pl
mailto:iod@nowogrodbobrz.pl

