
KLAUZULA INFORMACYJNA DO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

W myśl 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2), zwanym dalej RODO, wskazuje się, że: 

Administrator danych Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta                   
i Gminy Kunów działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie,                      
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B,  27-415 Kunów. Z administratorem 
można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres 
siedziby administratora, e-mailem: urzad@kunow.pl, telefonicznie: (41) 261 
13 74. 

Inspektor danych 
osobowych 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych,  
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@kunow.pl  
lub tel. 412613174.  

Cel przetwarzania  
oraz podstawa prawna 
przetwarzania  

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji 
wytwarzania chipsów                      i pelletu na działkach o nr ewid. 308/97, 
308/99 i 287 położonych w mieście Kunów przy ul. Kolejowej. 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia                        
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 2096 i z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), 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 (Dz. U.                
z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO (tzn. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego). 

Okres, przez który dane 
będą przechowywane  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi 
przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67 i Nr 27, poz. 140). 

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:  
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa; 
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora  
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
(tzw. podmioty przetwarzające). 

Przekazanie danych  
poza EOG 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej  

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych.Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie 
wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania 
z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. 
W celu realizacji poważnych praw należy skontaktować się 
z Inspektorem ochrony danych.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 
osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja  
o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji,  
w tym o profilowaniu 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu. 

Informacja  
o dobrowolności podania 
danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. 
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