Klauzula informacyjna:
Zgodnie 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) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę
Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa,
pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030” na
podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmianami) – zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych
czynności na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,
pomoc prawną, sporządzający projekt dokumentu).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
7. Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO, prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, w związku tym, jeśli
dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, to przysługuje Pani/Panu prawo żądania
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych
nie wpływa na przebieg i wynik postepowań dotyczących sporządzania dokumentów
planistycznych.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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