Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją zadań z zakresu tworzenia aktów planowania przestrzennego.
• Dane osobowe zebrane w trakcie procedur tworzenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu przyjmowania i rozpatrywania
wniosków oraz uwag składanych w trakcie powyższych procedur a także udziału w dyskusjach
publicznych z nimi związanych.
Zadania, o których mowa, wynikają z art. 1 ust. 3, art. 8c, art. 8d, art. 11, art. 12 ust. 1,
art. 17 - 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska z siedzibą władz w Urzędzie

Miasta Ruda Śląska - plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod wyżej
wymienionym adresem pocztowym lub mailowo: iod@ruda-sl.pl
• Dane osobowe pozyskane w trakcie procedur planistycznych, mogą zostać przekazane wyłącznie

w związku z realizacją zadań jw., na podstawie umowy powierzenia:
- projektantom aktów planistycznych,
- dostawcom usług informatycznych,
a także w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa:
- archiwum państwowemu,
- podmiotom świadczącym usługi doręczania pism, w przypadku wymiany korespondencji.
• Dane przechowywane będą w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane,

a następnie, zgodnie z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji – wieczyście.
• Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
• W przypadku danych osobowych, do których przetwarzania konieczne jest wyrażenie zgody,

przysługuje prawo nie wyrażenia takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia – do
jej cofnięcia.
Udostępnienie swojego głosu lub/i wizerunku w trakcie dyskusji publicznej, tożsame jest
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych.
Nie podanie danych osobowych wymaganych ustawowo (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania)
spowoduje pozostawienie wniosku lub uwagi bez rozpatrzenia.
• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
• W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

