
 
  
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z 

planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 
RODO, informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Prezydent Miasta Nowa Sól, mający siedzibę w 
Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól. 
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@comp-net.pl 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 

4. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych: 
 
a) plany miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
inne akty planistyczne, programy, projekty, analizy z zakresu planowania przestrzennego – kategoria 
archiwalna – A – czas nieokreślony; 
 
b) decyzje o warunkach zabudowy   – kategoria archiwalna – A – czas nieokreślony; 
 
c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – kategoria archiwalna – A – czas 
nieokreślony; 
 
d) opinie, zaświadczenia dot. planowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów i studium - kategoria 
archiwalna – B-5 – pięć lat. 

 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

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

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa. 
 
10. Pana/Pani dane w procesie realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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