




Klauzula Informacyjna (RODO)  
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Juliusza 

Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Tomaszem Kalita w urzędzie za pomocą adresu 

iodo@skaryszew.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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), w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w celu realizacji 

zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów na terenie nieruchomości.  

4. Pani/Pana dane  osobowe  możemy  przekazywać  i  udostępniać  wyłącznie  podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania,  podatkowe  oraz  inne  

podmioty  publiczne,  gdy  wystąpią  z  takim  żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na 

zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 

informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić 

może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

5. Będziemy przechowywać dane osobowe w okresie niezbędnym do załatwienia Twojej sprawy. Ponadto 

przechowujemy Twoje dane w celach archiwalnych w terminach wymaganym przepisami prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych  

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody w celu realizacji zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów na terenie 

nieruchomości.  

 

 

 

……………………………………………………….. 

Data i podpis 
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