
I(lauzula informacyjna o przctł'arzaniu danych osobowych

l. Administratoren Pani/Pana danych .jest Wójt Gniny .Iastrząb' Plac Niepodległości 5, 26-502
Jastlząb. e-nlail: jastrzab@gmina.waw'pl

2. W sprarvach związanych z danymi osoborvynri proszę kontaktorvac się z Inspektorem ochronv
Danych osobor.lych Panią Małgorzatą I(ra.iewską kontal(t: na adres: inspektor@cbi24'pl

j. Dane osoborve przetwarzane będą na podstawie aft. 6 Llst' ] Iit. c I{oDo' przcpisów ustawy

o rrdostępniatliu infoI'nracji o środorvisku i .jego ochronie. rrdziale spolcczelistrva w ochronie

środowiska oraz o ocetlach oddział;_rvania na środou isko. przepisórv Kodeksu posteporvania

adrninistI'acyjnego. rł' celu realizacji obolr'iązkóiv rv1'nika.jących z przepisórv prawa' a rvięc rv cclu
rozpatrzenia rvniosku o wydanie decyzji o śI'odowiskowych urvarunkowan iaclr.

4. Będziemy przetrvarzaó Pani/Pana dane osoborve rv zakresie: inię i nazrvisko. adrcs oraz oznaczetrie

nieruchonrości' porriervaż jest to niezbędne do r.vypełnienia oborviązkLl prawnego ciążącego na

adm inistratorze i wynika z ww.Llstaw.

5' PrzysługLrje Pani/Panu prawo dostępLl do trcści danych oraz ich spt'ostorł'ania lub ograniczenia
przcl rr arza ll ia. a takŻe pra\\o sprzecirvu. zaŻądania./aprzcslal!ia przel\!arl'al)ia i przelloszellia

danych oraz prarvo do wniesięnia skargi do organu nadzorczego - PI'ezesa UrzędLr ochrony Danych

osobolvych, cofnięcia zgody na p rzetr.r'arzatl ie danych.

6. Podanie danychjest dobrorvoIne. Iecz niezbędrre do realizacji rvniosktt.

7. Będzieny przekazywać Pani/Parra dane osoborve: naszyln dostarvcotl usług l'l_. któryrn zlccilnl
usługi związane z przetwarzanienl danych osobor.vych. 'I'akie podnlioty przetwarzają dane na

podstalvie Llnlo\yy Z lraIni itylko zgodnie z naszymi poIcceniami- podtrriotom u porvażn ion-v_ nr na

podstarvic pl'zepisórv prarva'

8. Dane udostęplliolle przez Panią/Pana nie będą Zautol]]atyzowane ani nie będą podlegały

profi lowan iu,

9. AdInirrisn'atol' danych nie ma zanriaru przekaz1'rvać dan1'ch osoborr'y'ch do parislrra trzeciego lub

organ izacj i nl iędzyrtarodorr ej.

]0' Danc osoborve będą plzccl]owywane przez okres niezbędny do realizac.ji celu dla.jakiego zostały

zebrane zgodnie Z terminan]i archi''vizacji określonyrni pvez a|1' 89 tlst' j oraz art. 9 ust. 2 lit.
j l(oDo a także instrukcją kancelar1jną zatlr'icrdzoIlą rr podrliocic plzez ArchirvLln Palist\Yowe'

l l. Będziemy przetwarzac Pani/PaIra dalle osoborve rv zakresie nunleru 1elcfonu. nr fax' adresu e_nrail'

na podstawie Parri/Pana wyraźnej zgody' lv celLl ustalenia daty tł'iz.ji lokalnej oraz pointbr]'nowan ia

o erventuallrych brakach fonnalnych do Złożonego rvniosktt. którą można rwcofać rl'dolvolnvm
nrornencie-

Zapoztlałatl się/ZapoznaJenl się z treścią kIauzLlli inlbrnracy'jnc.j. rv tynl z inlorlnacją o celLl i sposobach

przetlr.arzania danych osobow)'ch oraz plarvie dostępLl do treści srvoich danvch osoborv1,ch i prarvie ich

poprawiania.

Wyrażanl żgodę/nie rvyrażanr zgodv na plzetwarzan;a danvch osobowych w zakresic nr teIefonu. nr flax.

adresu e-mail (podstarva pra\\ł]a: aft.6 Llst. ] lit. a RODo)'

Zgoda na przetr.varzania dallyclr w Ęnr zaklesie (nr telefonu) może być cofilięta r.v każdyln czasie'

(data i podpis;l


