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Bukowina Tatrzańska, dn. ........................... 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska 

z siedzibą: ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Andrzej Skupień 
iod@ugbukowinatatrzanska.pl 

18 20 00 870 wew.: 68 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku prawnego 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

wynikającego z:  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu porządku i czystości w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.),  
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),  
ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)  
oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym     

w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z 
poźn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 799), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 
z póżn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 142), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom 
wymienionym w przepisach prawa. 

Tymi podmiotami są organy administracji publicznej. 

Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
i przepisami wykonawczymi 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

wymogiem  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu porządku i czystości w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.),  
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),  
ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
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z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)  
oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym     

w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z 
poźn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 799), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 
z póżn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 142), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi  

podejmowania decyzji i profilowaniu.   

 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną    ……………………………………….. 
                   (podpis) 


