
Nowiny, 18.09.2020 r.                                          

INFORMACJA 

  WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

 
 Na podstawie art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) informuję o przekazaniu 
do Biura Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A". 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach danych osobowych jest Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny, adres: ul. Białe Zagłębie 2526-052 Nowiny, adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Panią Dominikę Jankowicz,  
z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@cbi24.pl   
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały 
przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa 
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO; 
6. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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