W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 tj. z dn. 21.02.2020r.)
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Administratorami danych są:
Urząd Gminy Stara Kamienica, Reprezentowany przez Wójta
Z administratorem – Wójt Urzędu Gminy Stara Kamienica można się skontaktować : Urząd
Gminy Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica.
Wójt Gminy Stara Kamienica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować poprzez email oid@starakamienica.pl

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
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wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – art. 72
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
RDO, PPIS, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Starosta Powiatowy, Marszałek
Województwa www.ekoportal.gov.pl, BIP, http:/bazaoos.gdos.gov.pl
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe
daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie
obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady powyższej nie stosuje się, gdy
przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych
przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej.
Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub
ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia
03.02.2020r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
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1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania nieprawidłowych danych,
3) uzupełnienia niekompletnych danych poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia,
4) usunięcia danych osobowych.
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żądania od administratora:

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody,
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
zrealizowanie uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
realizacja umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne
do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, wypełnienie
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo
odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przywołanej wyżej ustawy.

