
Klauzula informacyjna Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań 

realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn; 

2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

iod@warmia.mazury.pl; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym  

w szczególności w celu: 

 udostępnienia informacji o środowisku, na podstawie przepisów 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; 

 udostępnienia informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępnie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego; 

 ustalenie wysokości opłaty oraz zakresu korzystania ze środowiska na podstawie ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

 rozpatrzenia wniosku, który wpłynął do tut. Urzędu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach; 

 rozpatrzenia złożonego pisma, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody; 

 przeprowadzenia konsultacji wynikającej z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego; 

 wydania decyzji zobowiązującej prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska  

do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego na podstawie art. 237 i art. 378 ust. 2a 

ustawy; 

 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 104 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 

1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego; 

 wydania/ zmiany pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 192 i art.378 

ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 104, art. 155 ustawy  

z dnia z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego; 

4. dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych danych  

na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach; 

6. w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich 

sprostowania; 

7. jeżeli uważa się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego. 
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