
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 ze zm.), zwanego dalej 
"rozporządzeniem 2016/679", w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Milicz, ul. Trzebnicka 2,  
56-300 Milicz. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administratora: ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz,  
tel.: 71 38 04 363, e-mail: iod@milicz.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz. 

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 
ze zm.). 

8. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Gminy Milicz danych osobowych, uzyskanych 
w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 
2016/679, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano. 

 
Administrator 

         (-) Burmistrz Gminy Milicz 
 
 


