KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum e-mail: iod@sztum.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jako dane Strony postępowania w
prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia wpływu realizacji inwestycji na
środowisko poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze środowiska w drodze
postępowania administracyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, a także ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, 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.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a
także do innych odbiorców danych osobowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak strony postępowania,
podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy
upoważnieni na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo
sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy
przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa.
10.
Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
podlegają profilowaniu.

