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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu POIS. 

02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, 
w szczególności w celu uzyskania informacji o planowanych spotkaniach Zespołu Lokalnej 
Współpracy (ZLW), konsultacjach społecznych projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Ostoja Żyznów, jego ustanowieniu. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych.  
 
 
                                                                                                     …………………. 
  Czytelny podpis 
 
  



 

 
 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA 
Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce;  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Kielcach następuje za pomocą adresu e-mail: iod.kielce@rdos.gov.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym  
 z organizacją warsztatów Zespołów Lokalnej Współpracy 

4) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa  

5) przekazane dane będą przetwarzane do momentu zakończenia projektu POIS.02.04.00-00-
0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” 

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne 

7)  stosownie do art. 22 RODO dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;  

8) posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 
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