KLAUZULA INFORMACYJNA
- zbieranie danych w inny sposób (wymóg ustawowy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe) jest Prezydent Miasta Pabianic, z siedzibą w Pabianicach
przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zwany dalej „Administratorem”.

2.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, zwanym dalej „IOD”:
- adres e-mail: IOD@um.pabianice.pl
- adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach,
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice;

3.

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od wnioskodawcy oraz z programu
EWMapa i EWOpis, oraz zweryfikowane w Programie Selwin i będą przetwarzane będą w celu
prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 75 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 oraz art. 6 ust 1 pkt c ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
5.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Starosta oraz inne podmioty
upoważnione na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwizacji akt spraw określoną
Instrukcją Kancelaryjną;

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
do przenoszenia danych;

8.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania –
nie dotyczy;

10. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (art.13 ust. 1 pkt f) - nie
dotyczy.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o celach i sposobach przechowywania danych
oraz prawie do treści swoich danych i prawie ich sprostowania.

