Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia lub zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
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 będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia lub
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów i następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku art. 83 ust. 1 lub 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.
W przypadku innych niż wymagane ustawowo danych są one przetwarzane na podstawie wyrażonej
zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu sprawniejszej komunikacji z Pani/Pana osobą w toku
postępowania.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana 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. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość
przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
d. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
e. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
8. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan
prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
9. 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.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. W
przypadku, gdy nie poda Pani/Pan tych danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego,
co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku pozostałych
danych są one podawane przez Panią/Pana dobrowolnie, jednak ich nie podanie może skutkować
trudnością w komunikacji z Pani/Pana osobą w toku postępowania.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to
prowadzić do zautomatyzowania podejmowania decyzji oraz profilowania.

