Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 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, informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest Gmina Błonie z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6,
05-870 Błonie. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie,
tel. (22) 725-30-04, fax. (22) 725-30-67 email: ratusz@um.blonie.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@um.blonie.pl,
adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Urząd Miejski w Błoniu, ul.
Rynek 6, 05-870 Błonie.
c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
• wszystkich czynności administracyjnych związanych z zakresu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1614 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018r. poz.
2096 ze zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U.2019r. poz.
122 ze zm.), ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010), ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj.
Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.), ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.),
ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz.
U z 2018r. poz. 1716 ze zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989r,
Prawo geodezyjne kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 725 ze zm.). Instrukcja
kancelaryjna, ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r.
poz, 506 ze zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 716 ze zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 477), Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), Ustawa z dnia 20 lipca
1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310), Ustawa z dnia 23 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z2019 r. poz. 852), Ustawa prawo łowieckie z dnia
13 października 1995 r. ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018
r. poz. 1967), Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z
2905.2018 r. poz. 1027), Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U.
z 2018 r.. poz. 1259), Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1161).
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów: ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1614 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018r. poz. 2096
ze zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U.2019r. poz. 122 ze
zm.), ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.
Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 2268 ze zm.), ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
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oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.),
ustawa z dnia 20
lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1716 ze zm.),
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz.
2204 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne kartograficzne (tj. Dz. U. z
2019r. poz. 725 ze zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 716 ze zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 477), Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r.
o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego
stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310), Ustawa z dnia 23 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z2019 r. poz. 852), Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995
r. ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), Ustawa z
dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2905.2018 r. poz. 1027), Ustawa o
nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2018 r.. poz. 1259), Ustawa z dnia 3
lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1161).
dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: stronom postępowania, organom
odwoławczym, sądom, operatorowi pocztowemu, jednostkom samorządu terytorialnego,
organom administracji państwowej, ponadto odbiorcami danych mogą być w przyszłości
również następujące podmioty: organy odwoławcze, sądy, organy administracji państwowej
i jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań wynikających z
przepisów prawa wymienionych w pkt. d) oraz osobom, bądź podmiotom, działającym na
podstawie stosownych umów.
okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora
danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
zgodnie z przypisaną kategorią arch. dla spaw rozpatrywanych na podstawie zapisów
ustaw jak w pkt. d).
osobie, której dane są przetwarzane:
• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem
przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne
dla celów, w których zostały zebrane.
osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego
organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której
dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
podanie danych przetwarzanych:
• na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem
ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją
niepodania danych będzie wezwanie do uzupełnienia ich, bądź pozostawienie sprawy
bez rozpatrzenia, bądź spowoduje to utrudnienia zasad i procedur określonych w
przepisach dot. toczącego się postępowania administracyjnego.

