Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Szczyrku
w związku z realizacją kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów
w paleniskach domowych /pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi
na terenie Gminy Szczyrk i stosowania przepisów uchwały antysmogowej
Zgodnie z art. 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) - „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szczyrku z siedzibą:
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4 reprezentowany przez Burmistrza Miasta Szczyrk.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szczyrku za pomocą
adresu iod@szczyrk.pl. Szczegółowe informacje są publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”, dostępnej pod adresem:
https://www.bip.szczyrk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kontroli przestrzegania zakazu spalania
odpadów w paleniskach domowych/pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenie
Gminy Szczyrk i stosowania przepisów uchwały antysmogowej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO
na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku
z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem instytucji
upoważnionych z mocy prawa, a także podmiotów wspierających Administratora
w wypełnianiu jego uprawnień i obowiązków.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie podjęcie działań wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie
będzie to prowadzić do zautomatyzowania podejmowania decyzji oraz profilowania.

