Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 42 / 674 54 43 | fax: (58) 674 07 63
Władysławowo, dnia 08.10.2021r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.),
informuję o przyjęciu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-1.2 we wsi Chłapowo w gminie
Władysławowo – przyjętego uchwałą Nr XXXIX/649/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29
września 2021r.
Z treścią dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 i podsumowaniem, o
którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego we
Władysławowie, pokój 325.

…………………………
Burmistrz Władysławowa
RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie 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, zwanego dalej RODO, Burmistrz Władysławowa informuje Państwa o sposobie i celu przetwarzania
danych osobowych oraz o przysługujących prawach, wynikających z przepisów RODO:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Władysławowa z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84120 Władysławowo, tel. 58-674-54-00, e-mail: um@wladyslawowo.pl.
2.
Administrator, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail:
iod@wladyslawowo.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora danych lub telefonicznie: 58 674 54 00 wew. 555.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO) w
związku z realizacją zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie.
4. Podanie danych osobowych, w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami, jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia przepisu prawa- jest to wymóg ustawowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji
zadania nałożonego ustawą na administratora. Jeżeli przepis nie wymaga podania danych osobowych – ich podanie jest dobrowolne.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia prowadzonego postępowania związanego z planowaniem i
zagospodarowaniem przestrzennym, a po tym czasie przez okres określony na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
6. Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa a także inne podmioty, które
na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z Gminą Władysławowo przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Władysławowa.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:







dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
sprostowania (poprawiania), przenoszenia swoich danych w każdym momencie;
żądania usunięcia danych osobowych;
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa, w przypadku przetwarzania
danych osobowych wnioskodawcy niezgodnie z przepisami RODO.
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