Nowinka, 07 stycznia 2021 roku

AD.II.6721.1.1a.2020

OBWIESZCZENIE
o sprostowaniu oczywistej omyłki w obwieszczeniu o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w gminie Nowinka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Niniejszym prostuje się oczywistą omyłkę odnośnie określenia końcowego terminu
składania wniosków do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w gminie Nowinka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który błędnie określono datą 4 lutego
2020 r. na właściwy termin tj. 4 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Nowinka
Wójt Gminy Nowinka wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 "rozporządzeniem 2016/679), informuje, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej
prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójta Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel: 87 641-95-20 e-mail: iod@gminanowinka.pl.
3. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach
świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty
przekazania ich do Urzędu Gminy Nowinka
8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz
przenoszenia danych.
9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.
10. W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań
dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679,
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

