Załącznik do Obwieszczenia Wójta Gminy Zebrzydowice
znak: PR.6220.3.6.2020 z dnia 21.04.2020 r.
Klauzula informacyjna:
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy
Zebrzydowie, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, tel. + 48 32 475 51 00, adres e-mail:
ug@zebrzydowice.pl.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: Inspektor
Ochrony Danych, Urząd Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, adres
e-mail: iod@zebrzydowice.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego, w celu prowadzenia
postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na podstawie przepisów prawa - 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, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zgodnie ze złożonym wnioskiem. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3
oraz w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tym również w formie
profilowania.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości realizacji sprawy.

