
Klauzula informacyjna dla danych osobowych przetwarzanych przez Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lubartowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Lubartowskiego  

z siedzibą ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Artur Szczupakowski. Można się z nim 

kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatlubartowski.pl  

3. Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu:  

1) rejestracji zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniu na podstawie 

umów międzynarodowych; 

2) wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; 

3) rejestracji sprzętu pływającego; 

4) wydania karty wędkarskiej; 

5) udzielenia zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów; 

6) udostępnienia informacji o środowisku; 

7) wydania pozwolenia na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności skarbu 

Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, wyłącznie 

w przypadkach losowych; 

8) wydania zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu; 

9) wydania dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna; 

10) wydania zaświadczenia potwierdzającego, że inwestycje planowane w drzewostanie nie 

są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu; 

11) wydania wypisu z uproszczonego planu urządzenia lasu; 

12) zmiany lasu na użytek rolny; 

13) zatwierdzenia/zgłoszenia projektu robót geologicznych i dokumentacji; 

14) wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej; 

15) wydania zaświadczenia w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej; 

16) prowadzenia postępowania w sprawie powołania Komendanta oraz strażników 

Społecznej Straży Rybackiej 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:  

 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

 USTAWA z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

 USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; 

 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska;  

 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  

 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych; 

 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  

 USTAWA o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach  



 USTAWA z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie; 

 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

 USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o dł. do 24 m;  

 USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; 

 USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych; 

 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 USTAWA z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa;  

 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; 

 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej; 

 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;  

 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

 USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa; 

 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym; 

 USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

 Rozporządzenie 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.  

 Inne rozporządzenia wydane na  podstawie wyżej wymienionych ustaw; 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

prawa, w szczególności wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje się ta sprawa na 

podstawie Rozporządzenia 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, wyrejestrowania pojazdu,  

a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie 

publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 10 lat. 

Po tym okresie dane podlegają ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez Archiwum 

Państwowe. W zależności od decyzji archiwum państwowego okres wykorzystania danych 

w celach archiwalnych zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są 

do ich otrzymania przepisami prawa, organom ścigania, organom egzekucyjnym, organom 

podatkowym.  

7. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na 

świadczenie usług.  

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać 

profilowaniu.  

9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:  



1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania 

ich kopii;  

2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach,  

o których mowa w art. 16 RODO; 

3)  prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO;  

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO;  

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;  

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);  

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie osobiście lub pisemnie, a także przez wysłanie wiadomości 

e-mail o treści wycofania zgody z adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.  

13. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania 

przez Panią/Pana danych kontaktowych nie będzie możliwe kontaktowanie się  

z Panią/Panem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.  

 


