
 

 
 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z 2016, s. 1/, dalej RODO, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, 

adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO a także ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy 

powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione 

na podstawie odrębnych przepisów; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których 

mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych; 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

9) podanie danych osobowych jest niezbędne, aby rozpatrzyć Pani/Pana wniosek do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Niepodanie tych danych będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku; 

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Krynicy-Zdroju danych osobowych, uzyskanych w toku 

prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 

RODO, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

mailto:ugukry@ns.onet.pl

