UA.6220.1.7.2021
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych
Zgodnie z art. 14 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) informujemy, że:
1.

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów,
ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona
internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.

2.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mail.knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej
mogą złożyć zapytanie pisemne:
1)
2)
3)

3.

osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu – parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana
Ogana 5,
pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP(PeUP) /ePUAP, potwierdzonego Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu
udzielenia odpowiedzi.
Dane osobowe Pani /Pana są gromadzone i przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie składu do zbierania i wstępnego
przetwarzania odpadów wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą przy ul. Przemysłowej 5, na
działkach nr 2193, 2180/19 obr. 0001 Knurów.

4.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z ustawą z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks Postępowania administracyjnego.

5.

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

6.

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu 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 lub innych przepisach prawa, regulujących czas
przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

7.

Dane osobowe mogą być przekazywane
1)

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy
informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe)

2)

podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy
Adwokaci itp.).

8.

Źródłem przetwarzania przez Administratora Danych , danych osobowych Pani/Pana są wypisy z ewidencji
gruntów i budynków załączone do złożonej dokumentacji przez Wnioskodawcę .

9.

W granicach określonych Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
1)

dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)

prawo do usunięcia danych osobowych.

10. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie , ul.Stawki 2.

