
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 

ZAKRESIE – DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) 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), informujemy, iż:  

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy z siedzibą przy Placu 

Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl. strona internetowa: 

http://www.kozieglowy.pl. 

2) Z Inspektorem ochrony danych można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres 

elektroniczny iod@kozieglowy.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 

wskazanym w zdaniu powyżej z dopiskiem „dane osobowe”. 

3)  Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.: 

a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz innych ustaw, 

przepisów wykonawczych i regulacjach.  

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w 

interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w 

celu wydania decyzji środowiskowych. 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pana/Pani 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa krajowego i unijnego;  

b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów czy też porozumień 

podpisanych z Urzędem Gminy i Miasta Koziegłowy przetwarzają dane osobowe  

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz 

nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji  

7) Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sie ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

10) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

 

      


