
          ................................, dn. ….......................
…................................................

…................................................

….................................................
(dane wnioskodawcy)

Burmistrz Krzepic
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

Wniosek
o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgodnie  z  art.  12  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) proszę o udostępnienie informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie  w  zakresie:  ....................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

Sposób udostępnienia informacji (np. kserokopia, nośnik elektroniczny – dyskietka 3,5 lub płyta
CD, wgląd do dokumentów w siedzibie urzędu) …............................................................................
….........................................................................................................................................................

Sposób przekazania informacji (odbiór osobisty, przesłanie dokumentów drogą pocztową na adres*
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail*, o ile specyfika dokumentu na to pozwala) …..................
…..........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

Na podst. Art. 13.1 RODO [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 95/48/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– Dz. U. UE. L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy się o zapoznanie z poniższą informacją;

• Dane administratora danych [ADO]- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krzepic, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska, 

e-mail:gci@krzepice.pl, tel.(34)31-75-172

• Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można sie skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres siedziby

Administratora, tj. ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. Ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO

zostały naruszone.

• Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku o udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie ( podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.

U. z 2018 r. poz. 2081). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby

jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

• ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami

władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż 

w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

• ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  W przypadku takiego zamiaru

zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

• ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

mailto:gci@krzepice.pl


• Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi 

do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

• Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępniania w siedzibie ADO w Urzędzie Miejskim w Krzepicach ( art. 15 RODO)

- żądania sprostowania danych osobowych ( art. 16  RODO)

- żądania usunięcia swoich danych osobowych ( art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ( art. 18 RODO),

- żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych  wskazanego przez siebie 

(art.20 RODO)

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( art. 21 RODO),

-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody ( art. 7.3 RODO)

• Inne niezbędne informacje:

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu ( jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub

wyjaśniających.

….................................................
(podpis wnioskodawcy)

Za wyszukanie informacji, a także za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku,
sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobierana jest opłata zgodnie 
z art. 26 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

* proszę podać


