Klauzula informacyjna dot. ochrony środowiska

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Nędza,
ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza.
Tel. 32 66 60 460

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez tel.
adres email: ug@nedza.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez tel. 32 66
60 486 lub email daneosobowe@nedza.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA
PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu
realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
związanych z
- prowadzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych na
jej terenie na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w
szczególności art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
- w zakresie ochrony zwierząt określonych w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w
tym prowadzeniem postępowań administracyjnych w
przedmiocie odbierania zwierząt ich właścicielom w
przypadkach wskazanych w ww. ustawie.
- związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i
zbiorowym odprowadzaniem ścieków na jej terenie,
wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a także
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
- związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE
ODBIORCÓW DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym organom działającym na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego

wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
W większości przypadków przetwarzanie danych
osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie
przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach
podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji celów.

