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UWAGA! Należy zapoznać się z poniższą treścią i podpisać. 

Klauzula informacyjna (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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)  

(Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia  

z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

pod nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  

na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3a 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 (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 247 z późn. zm.); 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

na podstawie obowiązujących przepisów tj.: 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 

247 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
 

                                                                      Zapoznałam/em się z powyższą treścią klauzuli 

 

                                                                                     ………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                 (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
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