
KLAUZULA INFORMACYJNA 
o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane  

przez Urząd Miejski w Zawadzkiem 
 

 Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (RODO) informuję, co następuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą: 

ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: 

iod@zawadzkie.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 

47 – 120 Zawadzkie. 

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Burmistrza Zawadzkiego są przetwarzane 

wyłącznie: 

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Burmistrzu Zawadzkiego, 
2) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Burmistrzowi Zawadzkiego, 

3) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy, 

4) na podstawie udzielonej zgody. 
4. W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinna Pani/Pan 

przekazywać Burmistrzowi Zawadzkiego danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane 

takie zostaną jednak przekazane uważa się, że odbyło się to za zgodą tych osób. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej, są: 

1) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie 

występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt  

sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Burmistrz 

Zawadzkiego zobowiązany jest doręczyć, 

2) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Burmistrz Zawadzkiego 

powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

umowy, 

3) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się  

z nimi zapoznać, jeśli Burmistrz Zawadzkiego ma obowiązek upublicznienia danych, 

4) wszystkie osoby objęte Pani/Pana zgodą. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi Burmistrza 
Zawadzkiego do przekazania posiadanych danych osobowych innym organom  
w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. 
Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie 
przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie 
danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania. 

6. Burmistrz Zawadzkiego w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje 

Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od: 

1) rodzaju sprawy, jaka została wniesiona przez Burmistrza Zawadzkiego  
i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt 
określanym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak 
przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu 
administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum 
państwowego, 

2) okresu obowiązywania umowy oraz czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 
wynikających z umowy, 

3) zapisów zawartych w postanowieniach regulaminów określających warunki 
korzystania z usług realizowanych przez Burmistrza Zawadzkiego. 
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8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania. Burmistrz Zawadzkiego musi mieć pewność, że nie udostępni Pani/Pana 

danych osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do 

tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich sprostowania, 

stosowane są w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem procedury autoryzacji, co może 

wiązać się ze skierowaniem do Państwa prośby o dodatkowe informacje weryfikujące. 

9. W przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan również prawo do: 

1) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

2) przeniesienia danych do innego administratora, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

4) sprostowania danych osobowych, 

5) usunięcia danych osobowych. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażenia 
zgody na takie przetwarzanie, można w dowolnym momencie cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z tym że nie 
dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

11. Podanie Burmistrzowi Zawadzkiego danych umożliwiających Pani/Pana identyfikację 
uzależnione jest od rodzaju sprawy, w związku z którą dane są przetwarzane.  
W związku z tym może to być sytuacja, kiedy podanie danych jest: 
1) warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Burmistrza 

Zawadzkiego poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem 
zawarcia umowy. Niepodanie Burmistrzowi Zawadzkiego danych osobowych, 
uniemożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości 
uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Burmistrza Zawadzkiego,  
a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy, 

2) obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa, jeśli Burmistrz Zawadzkiego tych 
danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać 
rozpatrzona, 

3) niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi Zawadzkiego, 
jeśli Burmistrz tych danych nie będzie posiadał, realizacja takiego zadania może być 
utrudniona, jak również Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona, 

4) niezbędne do dokonania czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. 
12. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych, w tym ich profilowaniu. 
13. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
  

 
 

Administrator Danych Osobowych 
 

Burmistrz Zawadzkiego 
 

  



 
 

INFORMACJA BURMISTRZA ZAWADZKIEGO 
o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych 

uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących  
SPORZĄDZANIA AKTÓW PLANISTYCZNYCH 

zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

 
Stosownie do art. 11a, art. 17a i art. 37b ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 
zm.) 

 
Burmistrz Zawadzkiego informuje 

o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych 
uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 

planistycznych zgodnie z art. 8a ustawy. 
 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia 
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa  
w ustawie z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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 (RODO), 
tj. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.  
 

Wyciąg z art. 15 ww. rozporządzenia:  
Art. 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma 
to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących 
informacji: 

a) cele przetwarzania; 
b) kategorie odnośnych danych osobowych; 
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe 

zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach 
trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych,  
a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której 
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - 

wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - 
istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu  
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której 
dane dotyczą. 

 
Burmistrz Zawadzkiego 

Mariusz Stachowski 


