
Załącznik Nr 1 do OBWIESZCZENIA 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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, Dziennik Urzędowy UE, 
L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Korfantowie z siedzibą Rynek 4,  
48 – 317 Korfantów. 

 Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie jest Pan Jarosław Szewczyk,  
tel. 77-4343820, e-mail korfantow@korfantow.pl. 

 
Cele przetwarzania danych osobowych:  

 sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów, na 
podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. 

 
Odbiorcy danych: 

 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

 podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na 
podstawie zawartej umowy powierzenia (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, 
pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego). 
 

Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów 
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) 
Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne. 

 
Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych: 

 prawo żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której 
dane dotyczą prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane 
te pozyskano (art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – t.j. Dz.U. z 2020 poz. 293 ze zm.), 

 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się. 
 
Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować na pocztą adres: Urząd 
Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów lub pocztą elektroniczną na adres: 
korfantow@korfantow.pl  
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