
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wydział Środowiska

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  –  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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych  „RODO” Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starosta  Suski  z siedzibą przy ul.  Kościelnej  5b,
34-200 Sucha Beskidzka.

2.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
bip@powiatsuski.pl lub pisemnie na adres administartora wskazany w pkt. 1 

3.  Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie  z  art.  6  pkt.  1  lit.  c  RODO w związku z   wykonywniem  zadań
publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych
aktach prawnych, w szczególności:  ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach,  ustawie z dnia 8 czerwca
2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze, ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, ustawie z dnia 27
kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawie  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, ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
ustawie  z  dnia  20  lipca  2017  r.  Prawo  wodne,  ustawy  z  dnia  20  lipca  1991  r.  o  Inspekcji  Ochrony
Środowiska,  ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,  ustawie z dnia  12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Pani/a      dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w związku z      realizacją nw. zadań:

• dokonywanie cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz
wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna

• zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa

• ustalanie  zadań  dla  właścicieli  lasów   niestanowiących  własności  Skarbu  Państwa,  w  przypadku  nie
wykonania przez nich obowiązków w zakresie zabiegów profilaktycznych i ochronnych

• przyznawanie dotacji  na zalesienie,  na finansowanie  kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody
w lasach,  powstałej  w wyniku oddziaływania  gazów,  pyłów przemysłowych,  pożarów lub  innych klęsk
żywiołowych

• określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu
Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów

• wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu

• wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej

• wydawanie dowodów rejestracyjnych sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i 
prowadzenie rejestru 

• wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego i prowadzenie ich rejestru 

• prowadzenie rejestru, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru zwierząt należących
do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,

• wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców

• wydawanie zezwoleń na ścięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, zagrażających ruchowi kolejowemu

• wydawanie decyzji  określającej dopuszczalny poziomu hałasu przenikający do środowiska
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• wydawanie decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

• zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wspólnoty gruntowej 

• nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych

• udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

• wydawanie decyzji o ustaleniu nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie, wspólnotę gruntową

• wydawanie decyzji o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu 
obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 
wspólnocie

• zatwierdzanie lub odmawianie zatwierdzania dokumentacji geologicznych lub dodatków do dokumentacji,
projektów robót geologicznych lub dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie
wymaga uzyskania koncesji

• przyjmowanie zgłoszenia /zgłaszanie sprzeciwu do projektów robót geologicznych 

• wstrzymanie działalności, nakazanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, nakazanie podjęcia
podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu w drodze decyzji w
przypadku stwierdzenia,  że  działalność określona ustawą jest  wykonywana bez zatwierdzonego projektu
robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót
geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, z naruszeniem określonych w nim warunków.

4. Pani/Pana  dane  mogą  być  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmiotom,  które  przetwarzają dane  w  imieniu
Administratora,  na  podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  (tzw.
podmioty przetwarzające). Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być
strony i uczestnicy postępowań administracyjnych lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy
przepisów prawa. 

5. 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. 

6. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzania odbywło się na podstawie zgody)
bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach
prawa.  Dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3 lub
uniemożliwi zawarcie umowy. 

9.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  opierający  się  wyłącznie  na
zautomatyzowanym podejmowaniu decycji, w tym profilowaniu. 

10. W przypadku uznania,  że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył
przepisy  RODO,  mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


