INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie
Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) realizacji zadań własnych określonych w ustawie;
2) a także w celach archiwizacyjnych.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych
interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie
techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane
Pani/Pana dane.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553
z późn. zm.).
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu danych;
4) do uzyskania informacji o źródle danych, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności
osoby, od której je pozyskano;
5) do ograniczenia przetwarzania danych;
6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7) do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter
obowiązkowy. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945
z późn. zm.) oraz § 12 pkt 15 w związku z załącznikiem nr 8 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.

