Jastrzębie-Zdrój, .............................
......................................
......................................
nazwisko, imię ( nazwa )
......................................
......................................
Adres
…………………………
Telefon
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Uwaga do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Jastrzębie-Zdrój
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), wnoszę do wyżej wymienionego projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój dla działki/ek/:
- Nr ....................... , obręb geodezyjny lub adres nieruchomości….............................................
- Nr ....................... , obręb geodezyjny lub adres nieruchomości............................................
- Nr ....................... , obręb geodezyjny lub adres nieruchomości ............................................
- Nr ....................... , obręb geodezyjny lub adres nieruchomości............................................
następującą/e/ uwagę/i/:
Treść uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie uwagi :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

...........................................................
/podpis wnoszącego uwagę/
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym nr telefonu były przetwarzane przez
Miasto Jastrzębie-Zdrój na potrzeby kontaktu w sprawie procedury sporządzenia projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój. Zgoda może być
w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie żądania na adres Administratora Danych
Osobowych.
...........................................................
/podpis wnoszącego uwagę/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
GMINA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator
Danych Osobowych
(ADO)

Inspektor Ochrony
Danych

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania
Twoich danych
osobowych
Okres
przechowywania
Twoich danych
osobowych
Odbiorcy Twoich
danych osobowych
Twoje prawa
związane z
przetwarzaniem
danych osobowych

Prawo wniesienia
skargi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miasta
Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 przez e-mail: ar@um.jastrzebie.pl
 telefonicznie: +48 32 47 85 119.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim naczelnik Biura ds.
Zarządzania Jakością. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
oraz korzystania
z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem
danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 przez e-mail: iod@um.jastrzebie.pl
 telefonicznie: 32 4785 174
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury
sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dane w zakresie numeru telefonu będziemy przetwarzać na podstawie Twojej
wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój .
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie
prowadzenia sprawy i wieczyście po jej zakończeniu (kategoria archiwalna A),
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców
wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały
zebrane bezpośrednio od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich
źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane
te pozyskano),
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
 Twoje dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na
podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na
przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać
poprzez przesłanie żądania na adres Administratora Danych Osobowych
(dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

