
Klauzula Informacyjna – prowadzenie postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych 

Z uwagi na podejmowanie czynności związanych z:  

1) przyjmowaniem wniosków do sporządzanego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

293, z późn. zm.) , 

2) sporządzaniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4,  

3) wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej zgodnie z 

art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy,  

4) wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy, 

5) rozpatrywaniem uwag zgodnie z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy,  

6) wprowadzaniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag zgodnie 

z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy,  

7) przedstawianiem radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag 

zgodnie z art. 17 pkt 14 wskazanej ustawy, 

informuję iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ul. 

Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

z dopiskiem IOD.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 

17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w 

pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem 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 (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.). 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione, przekazane 

i udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 

podmiotom, które przetwarzają je na polecenie administratora, tzw. podmiotom 

przetwarzającym. 

6) Posiada Pani/Pana prawo dostępu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO - usunięcia ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez 

Administratora i wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Administrator danych 

osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8) W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle 

danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano. 
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