
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. 
L 119/1). 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STRON POSTĘPOWANIA PRZEZ  GMINĘ POZEZDRZE  
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Wójt Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze. Dane kontaktowe: 

 listownie na adres: Urząd Gminy, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze; 
 przez e-mail: ug@pozezdrze.pl 
 telefonicznie: 87 427 90 06   

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W Gminie Pozezdrze został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, jest nim Krzysztof Dłuski. Dane kontaktowe: 
 osobiście, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze 
 pisząc e-mail na adres: iod@pozezdrze.pl 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH Urząd Gminy będzie przetwarzać twoje dane osobowe stron postępowania, w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach 
PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH STRON 
POSTĘPOWANIA 

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
OSOBOWYCH STRON 
POSTĘPOWANIA 

Dane osobowe stron postępowania będą przetwarzane przez Gminę Pozezdrze przez minimum 10 lat, a następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy dane osobowe stron postępowania będą przetwarzane przez Gminę Pozezdrze przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Olsztynie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH STRON POSTEPOWANIA Dane osobowe stron postępowania przekazywać będziemy: 

 dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
 Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH STRON 
POSTEPOWANIA 

Źródłem przetwarzania, przez Administratora Danych, danych osobowych stron postępowania jest kataster prowadzony przez Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Węgorzewie /są wypisy z ewidencji gruntów i budynków załączone do dokumentacji w przedmiotowej sprawie 
PRAWA STRON POSTĘPOWANIA 
ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH 
DANYCH OSOBOWYCH 

Stronom postepowania przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych: 
 prawo dostępu do własnych danych osobowych; 
 prawo żądania sprostowania własnych danych osobowych; 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU Stronom postępowania przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 


