KLAUZULA INFORMACYJNA
( usuniecie drzewa)
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w przypadku zgłoszenia usunięcia drzew/drzewa
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanica,
reprezentujący Gminę Olszanica, 38-722 Olszanica, Olszanica 81.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor
Ochrony Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub
email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę
obowiązków dotyczących ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu.
4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.
5. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie przyrody, służbom, organom administracji
publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym
i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych, osobom i jednostkom organizacyjnym,
jeżeli wykażą w tym interes prawny, jednostkom organizacyjnym, w celach
badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane
te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób,
których dane dotyczą.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów
związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody.
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu)

