
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie  

w związku z ustawą z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest: 

 

Gmina Harasiuki, z siedzibą ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki, 

http://bip.harasiuki.pl/  

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Gminą Harasiuki reprezentowana przez Wójta Gminy można 

się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub 

http://bip.harasiuki.pl/ 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / 

Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora oraz tel. 158791306 Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia  27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

ODBIORCY 
DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, 

zgodnie   przepisami ustawy z dnia  27 marca 2003 r.  o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym organom administracji publicznej;  

samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom 

organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom 

organizacyjnym, statystycznych, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną 

poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których 

dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes 

prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody 

osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych /Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67/ 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania. 

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 

Pana . 

http://bip.harasiuki.pl/
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie  

w związku z ustawą z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

Pani / Pana dane do rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy  

wprowadzane są przez następujące organy: 

 

Wójt Gminy Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia  27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 


