
                        KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s1): 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6, 

14-240 Susz , e-mail: susz@susz.pl, numer telefonu 55 278 60 15 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@susz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c  

w/w Rozporządzenia, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, Ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 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, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa, Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz na podstawie rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw. 

Dane będą przetwarzane w celu: złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgłoszenia usunięcia drzewa, 

złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest, dofinasowania kosztów 

budowy przydomowych oczyszczalni, wydania zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, udzielenia zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
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5. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym  

w przypadkach ściśle określonymi przepisami prawa. Podmiot będzie 

przetwarzał dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych 

osobowych i tylko zgodnie z polecaniami Administratora Danych Osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

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

sprostowania.  

8. Podanie danych jest obowiązkowe wynikające z w/w przepisów. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą podlegały profilowaniu.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia.  

 

/-/ Administrator Danych Osobowych 


