
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
 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) 
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 z późń. 
 zm.) 
Stosownie do tych przepisów informujemy, że: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. 
 Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34 
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z :  
 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: 
 iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: (14) 642-27-75 
3)  Pani/ Pana dane będą przetwarzane w  celu: 
- wypełnienia obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) , 
 wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którym jest 
 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 
4)  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy: 
- Ustawy z dnia 3października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
 udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw 
 podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom 
 sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – 
 w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organiza-
 cyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem  uz-
yskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 
6) Okres przechowywania danych: 
- dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
 archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
7) Ma Pani/Pan prawo do: 
- prawo dostępu do danych osobowych,  
-  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
-  prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 
-  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
-  prawo do przenoszenia danych,  
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
-   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) Podani e  danych osobowych jest: 
-   wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku, bądź 
 złożonego zgłoszenia 
9)  Pani/Pana dane: 
- nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu, 
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


