
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w procedurze sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilchowice 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający 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 – dalej RODO), w zw. z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: z dnia 31 marca 

2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), Wójt Gminy Pilchowice informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice, adres: Urząd Gminy 

Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, adres e-mail: ug@pilchowice.pl,  

tel. 32 235 65 21. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, którym jest Pan Leszek Proszowski, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl. 

3. Dane osobowe (w tym dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury 

sporządzenia studium uwarunkowań) będą przetwarzane w poniższych celach, które 

wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i są niezbędne 

w procedurze sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilchowice: 

1) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 

lit. e RODO) - w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

2) nagrania konsultacji społecznych, dyskusji publicznej oraz innych spotkań  

na potrzeby sporządzenia protokołu - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, 

jaką, w zależności od charakteru spotkania, może być art. 6 ust. 1 lit b) lub e) RODO. 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane:  

− organom władzy publicznej, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne  

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

− innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Gminą Pilchowice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem 

danych jest Wójt Gminy Pilchowice, w tym do biura projektowego. 

5. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

Dane osobowe pozyskane w trakcie nagrań dyskusji publicznej i spotkań będą 

przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym 

zostaną usunięte. 

6. Podanie we wniosku i w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosku i uwagi do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

7. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej  

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych  

w RODO) do: 
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− dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

− do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

− do żądania usunięcia danych osobowych; 

− do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

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 (zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

9. Osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

unijnego rozporządzenia RODO. 

10. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), Wójt Gminy Pilchowice informuje 

również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych 

uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 

planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku 

prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których 

mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie 

wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


