ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażż am żgodę na prżetwarżanie moich danych osobowych:
Imię ……………………………………………………………………………………..……………..............................….…..….
Nażwisko ………………………………………………………………………………………………………………….…….….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………..….…..………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………….….
Inne ………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………………………………………………..........………
prżeż administratora danych: Warminń sko-Mażurskie Biuro Planowania Prżestrżennego ż siedżibą
w Olsżtynie, ul. 5 Wilenń skiej Brygady AK 28b, 10-602 Olsżtyn, NIP 7390204517, tel.:89 533 05 64,
89 533 05 70 w celu realiżacji procesu konsultacji społecżnych projektu Planu żagospodarowania
prżestrżennego wojewoń dżtwa warminń sko-mażurskiego wraż ż Prognożą oddżiaływania na
sń rodowisko.
2. Podstawa prawna art. 39, art. 46 pkt 2 oraż art. 54 ust. 2 ustawy ż dnia 3 pażń dżiernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o sń rodowisku i jego ochronie, udżiale społecżenń stwa w ochronie sń rodowiska
oraż o ocenach oddżiaływania na sń rodowisko (t.j. Dż. U. ż 2017 r., poż. 1405 ż poń żń n. żm.).
3. Odbiorcą

powyżż sżych

danych

osobowych

jest

Warminń sko-Mażurskie

Biuro

Planowania

Prżestrżennego ż siedżiba w Olsżtynie, ul. 5 Wilenń skiej Brygady AK 28b, 10-602 Olsżtyn..
4. Dane osobowe żostaną prżekażane do panń stwa trżeciego: tak/nie*
5. Odpowiedni stopienń ochrony stwierdżony prżeż Komisję UE – nie dotycży.
6. Dane osobowe będą prżechowywane prżeż administratora prżeż: 25 lat.
7. Osń wiadcżam, żż e niniejsże dane osobowe żostały podane dobrowolnie i są żgodne ż prawdą.
8. Osń wiadcżam, iżż żostałem/żostałam* poinformowany/poinformowana* o:
a) prawie do wycofania niniejsżej żgody w dowolnym momencie; wycofanie żgody nie wypływa
na żgodnosń cń ż prawem prżetwarżania danych, ktoń rego dokonano na podstawie żgody prżed
jej wycofaniem,
b) prawie dostępu do swoich danych osobowych oraż ich prżetwarżania, poprawiania, usunięcia,
ogranicżenia prżetwarżania oraż prawie do wniesienia sprżeciwu wobec prżetwarżania, a takżż e
prawie do prżenosżenia danych,
c) możż liwosń ci żgłosżenia skargi do organu nadżorcżego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (adres: 00-193 Warsżawa, ul. Stawki 2), w prżypadku narusżenia moich praw, bądżń
prżetwarżaniem moich danych w sposoń b nieżgodny ż wymienionym celem,
d) pożostawieniu sprawy beż rożpożnania, w prżypadku niewyrażż enia żgody na prżetwarżanie
danych,
e) nieprofilowaniu moich danych,
f) obowiążku poinformowania mnie prżeż administratora o żamiarże prżetwarżania moich danych
w innym celu, niżż podany powyżż ej.

……………………………………………………..
(data)

*niepotrżebne skresń licń

………………………………………………………….
(podpis osoby, ktoń rej dane dotycżą)

