
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 
 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, w celu realizacji zadania 

publicznego wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1219, z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 

urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) .  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuje się, iż: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Pawłowiczkach, z siedzibą 

przy Placu Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, adres e-mail: ug@pawlowiczki.pl tel. 77/4036473 

 

2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e 

RODO i w celu realizacji zadania wynikającego z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia                        

13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest. 

 

3. administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zadań wskazanych w 

art. 10 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia wydanego na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. — Prawo ochrony środowiska ; 

 

4. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pawłowiczki jest Pan Mariusz Kwaśnik , 

email: iod@valven.pl 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z kategorią archiwalną (kategoria 

archiwalna B5); 

 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 

 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO; 

 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; brak podania danych 

osobowych będzie skutkował nie wypełnieniem zobowiązania nałożonego w cyt. rozporządzeniu; 

 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych zgodnie z przepisami prawa; 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.” 

 

Składając „Informację…” przyjmuję do wiadomości, iż podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 

zobowiązania  w myśl którego wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w 

„Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją 

corocznie w terminie do dnia 31 stycznia odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z zapisami niniejszej Klauzuli Informacyjnej. 

 

 

        ………………………………………… 

         data i czytelny podpis   
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