
• Wnioskujemy o utrzymanie przeznaczenia terenów ogródków działkowych w rejonie ulic 
Prusa, Damrota, Jaracza, Młodnickiego jako tereny zielone, zgodnie z zapisami w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” z 2018 roku.

• Przypominamy że powyższe Studium powstało w wyniku szerokich konsultacji z mieszkańcami 
tej okolicy. Dziwi nas fakt że kolejne / trzecie już/ zakusy na ten teren usiłuje się zrealizować 
podczas pandemii, gdy utrudniona jest wzajemna komunikacja i praktycznie niemożliwe 
zebrania podpisow wszystkich osób wyrażających chęć zaprotestowania.

• Przypominamy, że przy poprzedniej próbie prreznaczenia terenu pod zabudowę 
zaprotestowało ponad dwa tysiące okolicznych mieszkańców!

• Wystąpiły również przeciw likwidacji ogrodów w imieniu swoich członków wszystkie okoliczne 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

• Jak długo jeszcze mamy walczyć z władzami swojego miasta w tak słusznej i ważnej dla nas 
sprawie. Chcemy tylko spokojnie i zdrowo żyć!

adres do korespondencji:
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ GMINĘ WROCŁAW 
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) 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą 
we Wrocławiu.  
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
• przez e-mail: brw@um.wroc.pl 
• telefonicznie: +48 71 777 73 25, +48 71 777 86 60. 

Inspektor Ochrony 
Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. 
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: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
• przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
• telefonicznie: +48 71 777 77 24. 

Cele przetwarzania 
Twoich danych 
osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury 
sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Wrocławia. 

Podstawa prawna 
przetwarzania 
Twoich danych 
osobowych 

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. 

Okres 
przechowywania 
Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 
25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, następnie 
zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą 
przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy Twoich 
danych osobowych 
 

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. 

Twoje prawa 
związane z 
przetwarzaniem 
danych osobowych 

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). 

Prawo wniesienia 
skargi 

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. 

 




