
Informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach 

postępowania administracyjnego. 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bestwina z siedzibą: ul. Krakowska 111, 

43-512 Bestwina, reprezentowana przez Wójta Gminy Bestwina. 

Pełne informacje dostępne pod adresem BIP:  

https://bip.bestwina.pl/ochrona-danych-osobowych/informacje-ogolne oraz w siedzibie jednostki. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – elektronicznie na adres e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie 

na adres Administratora. 

3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków i uprawnień 

wynikających z przepisów prawa skutkiem realizacji zadań w zakresie: 

wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na podstawie: 

 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Dane będą wykorzystywane również w celu: 

 sprawniejszej komunikacji z klientami urzędu, dlatego dobrowolne jest podanie danych 

kontaktowych innych niż adres zamieszkania lub korespondencji, 

 realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku 

z wykonywaniem zadań publicznych,  

 zawierania i wykonywania umów cywilno-prawnych z zakresu prawa pracy. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich 

realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane będą przetwarzane w okresie trwania postępowania administracyjnego, a następnie przechowywane zgodnie 

z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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