INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku
prowadzenia postępowań, dotyczących SPORZĄDZANIA AKTÓW P L A N I S T Y C Z N Y C H ,
zgodnie z art. 8a, 11 a, 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U . 2018 r. 1945 z późn. zm.)
Wójt Gminy Łańcut
informuje, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo,
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E )
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),
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Wyciąg z art. 15 RODO:
„Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce,
jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych,
a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profdowaniu,
0 którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
1 przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której
dane dotyczą.
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