KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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), zwanego dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim
Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie - zwanym dalej „W-MBPP w Olsztynie”- z siedzibą
przy ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, tel.: 89 533 05 64, fax: 89 533 05 70 wew. 29, adres
email: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl, jest Dyrektor W-MBPP w Olsztynie.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania W-MBPP w Olsztynie, przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - adres e-mail:
iod@wmbpp.olsztyn.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu sporządzenia
Planu transportowego województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO (interes publiczny).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który zleci
opracowanie pn. Plan transportowy województwa warmińsko-mazurskiego i/lub wybrani
przez ten Urząd do opracowania Planu wykonawcy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, tj. przepisy Rozporządzenia 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. Kryteria okresu przechowywania ustala
się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
W przypadku przedmiotowej dokumentacji wynosi on 20 lat.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych o ile spełnia wymogi określone w art. 17 i 18 RODO,
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w W-MBPP
w Olsztynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

