
   

    
 
 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 

 

 

            Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 

2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Przeworska (ADO) z siedzibą przy  

ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk; tel.: 16 648 78 44; e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Przeworska za pośrednictwem poczty 

elektronicznej iod@przeworsk.um.gov.pl 

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

uwarunkowaniach zgodnie z ustawą 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 (t.j. Dz.U. 

2018 r. poz. 2081). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody. 

5. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujących 

zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności 

podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Gminy Miejskiej Przeworsk. Dane osobowe są przekazywane 

do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (art. 15 RODO), 

2) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

5) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego 

administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Przeworska 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. 

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

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zapoznałem (-am) się z treścią ww. klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawienia. Podaję swoje dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 

 

 
 

 

 

…………………………………………………………………..……….… 
 

        Czytelny podpis 
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