
Załącznik do umowy nr 3 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych uczestnika konsultacji społecznych 

Strony umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie niniejszej 
umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2017 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, dalej zwanej RODO: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Straganiarska 
24, 80-837 Gdańsk, email: biuro@pbpr.pomorskie.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą email na adres iodo@pbpr.pomorskie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, w tym 
kontaktu, w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn. Studium korytarzowego dla nowego 
połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta 
do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

4. Źródłem danych jest uczestnik konsultacji społecznych, która podała dane niezbędne do realizacji ww. 
celu tj. dane indentyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, 
polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Odbiorcami danych są pomioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa,  

w tym strony zawartej Umowy.  

8. Dane osobowe zostały powierzone (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe) w celu określonym w pkt 
3. Dane osobowe mogą być również powierzone innym podmiotom, które świadczą usługi dla 
Administratora. 

9. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania.   

10. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do ochrony swoich danych, żądania dostępu 
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
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