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TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRA-
TORA 

Administratorem danych jest Starosta Strzelecki, z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Jordanowska 2 

DANE KONTAKTOWE AD-
MINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email  staro-
stwo@powiatstrzelecki.pl , za pośrednictwem ePUAP,  osobiście lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE IN-
SPEKTORA OCHRONY DA-
NYCH 

Starosta Strzelecki  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / 
Pan skontaktować poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl. lub telefonicznie pod nr 
774401782. 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, w zależności od zakresu złożonego wniosku,  będą przetwarzane w 
celu wydawania: 
-  decyzji, postanowień,  zaświadczeń i zgłoszeń  z zakresu ochrony gruntów rolnych i 
leśnych, rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, reje-
stracji zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodo-
wych,  spółek wodnych,  emisji substancji do powietrza, emisji hałasu, gospodarki 
odpadami, usuwania drzew i krzewów,  gospodarki leśnej,  
-   kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, 
oraz prowadzenia rejestrów w w/w sprawach. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Pani / Pana dane osobowe, w zależności od zakresu prowadzonego postępowania, 
mogą być przekazywane urzędom gmin, urzędowi marszałkowskiemu, urzędowi wo-
jewódzkiemu, ministerstwom, nadleśnictwom, spółkom wodnym, Wojewódzkiemu 
Inspektoratowi Ochrony  Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Okręgowemu Urzędowi Górniczemu, Państwowej Straży Rybackiej, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji  
dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego, jednakże max 
przez okres 20 lat. 

PRAWA PODMIOTÓW DA-
NYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora:  
- dostępu do swoich danych osobowych,  
- usunięcia danych ( jedynie w przypadku przetwarzania danych na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
- ich sprostowania ( jeżeli są nieprawidłowe) 
- ograniczenia przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKAR-
GI DO ORGANU NADZOR-
CZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zaj-
mującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwy-
kłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00 

INFORMACJA O DOWOL-
NOŚCI LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy prze-
słankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami umowa 

ZAUTOMATYZOWANE PO-
DEJMOWANIE DECYZJI, 
PROFILOWANIE 

Pani/pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  
profilowane 
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