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Klauzula informacyjna 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  

str. 1 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem danych, zwany dalej „AD”, jest : 

Wójt Gminy Izbicko 

ul. Powstańców Śląskich 12, 

47-180 Izbicko 

Tel.  77 4617221 

 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: ug@izbicko.pl 

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym  można się kontaktować 

poprzez nr tel.668620696. 

 

4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu wydania decyzji dotyczącej środowiskowych 

uwarunkowań na podstawie art. 73 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j) dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana 

do ich podania jednak konsekwencją nie podania ich jest brak możliwości wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

6. Dane osobowe będą ujawnione uprawnionym odbiorcom. 

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania decyzji dotyczącej środowiskowych 

uwarunkowań, następnie po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od pierwszego stycznia 

roku następującego po roku w którym została wydana decyzja, dane osobowe zostaną przekazane do 

archiwum zakładowego, i tam przechowywane przez okres 8 lat. 

 

8. Osoba której dane dotyczą ma prawo : 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

 żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


