STAROSTWO POWIATOWE
W LIPSKU
27-300 Lipsko, ul. Rynek 1, tel. (48) 3783 011, fax. (48) 3783 044
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e-mail: starostwo@powiatlipsko.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA,
W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby:
ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny:
48 378 30 11;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo
Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień
administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań
realizowanych w interesie publicznym. W przypadku Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
w sprawach z zakresu ochrony środowiska celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw.
zadań:
 opracowywanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu dla lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa, a należących do osób fizycznych i wspólnot
gruntowych,
 przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny, zalesionego ze środków PROW,
 wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna,
 nakazanie wykonania zadań zawartych w UPUL,
 sporządzanie list wypłat ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej,
 zmiana gruntu leśnego na rolny,
 rejestr zatwierdzanych projektów prac geologicznych,
 rejestr sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
 rejestr kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów
Unii Europejskiej,
 wydawanie zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów,
 wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców,
 wydawanie zaświadczeń o UPUL,
 określenie dopuszczalności poziomu hałasu przenikającego do środowiska,
 wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplne większej
niż 1 MW a mniejszej niż 50 MW,
 przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie
oddziaływać na środowisko,
 wydawanie pozwoleń na emisję do powietrza pyłów i gazów,
 udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 ustalenie udziałów we wspólnotach gruntowych,
 ustalanie nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie,

 nadzór nad gminnymi spółkami wodnymi,
 odnowa powierzchni leśnych;
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
 ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 ustawą z dnia 8 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 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,
 ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich
przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają
Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt
organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane
osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany
w zdaniu pierwszym;
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
c) prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest
niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych
osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa.

