Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej również „RODO”), informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie
reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym
może się Pani / Pan skontaktować poprzez :
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zakresu działania i zadań
ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz.U.
2019,
poz.506
ze
zm.),
ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 t.j.), ustawy
z dnia 13 października 1955 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 t. j.), ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 t.j.), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. , poz 799 t. j.), ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2019 r., poz. 852), ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 473 t.j.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 t.j.), ustawy z
dnia 3 lutego 1955 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161
t.j.).
Realizowane zadania i działania zgodnie z w/w ustawami są następujące:
- sporządzanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
- przygotowywanie wniosków o zgodę na przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne,
- zarzadzanie lasami gminnymi wraz z prowadzeniem gospodarki w tych lasach,
- opiniowanie w sprawach zalesiania gruntów rolnych, stanowiących własność
prywatną,
- współdziałanie w opracowywaniu granicy polno- leśnej dla Gminy Namysłów,
- opiniowanie w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich,
- wydawanie postanowień opiniujących prowadzoną przez Koła łowieckie gospodarkę
łowiecką,
- kontrolowanie zagospodarowania obwodów łowieckich,
- przyjmowanie zawiadomień dostrzeżonych w obwodzie łowieckim przypadków
wścieklizny u zwierząt i podejmowanie stosownych działa n,
-zawiadamianie mieszkańców terenów zagrożonych o zakazach, wynikających z
powstania ogniska wścieklizny,

- prowadzenie rejestru parków, rezerwatów i pomników przyrody oraz użytków
ekologicznych,
- sprawowanie opieki nad chronionymi tworami przyrody,
- współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody,
- ustalanie doboru gatunków drzew i krzewów do zadrzewień,
- sporządzanie zezwoleń na usuwanie drzew
- ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji i odbudowy urządzeń melioracyjnych
szczegółowych,
- nadzorowanie robót konserwacyjnych i ich odbiór,
- nadzór nad urządzeniami melioracyjnymi szczegółowymi na gruntach ornych i łąkach,
- ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami,
- kontrola przestrzegania zakazu uprawy maku i innych upraw i jej dokumentowanie,
- szacowanie upraw dotkniętych zniszczeniami spowodowanymi przez suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,
huragan, piorun,
- ochrona zwierząt gospodarskich i domowych,
- współpracowanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób
zwierzęcych o organizacji profilaktyki weterynaryjnej na terenie gminy,
- kontrola w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC rolników,
- utrzymywanie gminnych terenów zielonych na terenie wiejskim,
- nadzorowanie placów zabaw na terenie wiejskim, które nie zostały przekazane do
Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami
prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Ponadto dane mogą być
udostępniane zgodnie z przepisami w/w ustaw ustawy: służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny
w otrzymaniu danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu 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
(Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
Pani/Pana dane wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy
- inne jednostki w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy
Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,
warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

