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KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) – dalej RODO, 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą 

przy ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, 

2) inspektorem ochrony danych jest Pani Bożena Szewczyk, e-mail iod@umkrynica.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

wymienionych w szczególności w art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO – „przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz   

„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”, 

a także w art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.) – „właściciel nieruchomości jest 

obowiązany dokonać zgłoszenia do burmistrza zamiaru usunięcia drzewa”, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest administrator oraz są lub mogą nimi zostać: 

podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, 

operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu 

terytorialnego, właściwe organy regulacyjne; w uzasadnionym przypadku mogą to być 

firmy windykacyjne, właściciele i współwłaściciele nieruchomości, 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych 

do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; odstępstwo od reguły może 

stanowić przypadek, gdy strona zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza 

terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku może zaistnieć konieczność przekazania 

danych do państw, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu 

lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane 

będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z 

zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony 

danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będzie można uzyskać opis tych 

zabezpieczeń lub administrator wskaże miejsce ich udostępnienia, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów 

prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego, 

7) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych,  

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

d) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo to 

nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do 

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
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sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; nie ma zastosowania 

także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

e) przenoszenia danych – prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – chyba, że administrator 

jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest nierozpatrzenie wniosku, 

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z ww. klauzulą informacyjną. 

 

 

 

________________________________________ 

(data i czytelny podpis właściciela nieruchomości)  


