ZAWIADOMIENIE
SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

W związku z zakończoną procedurą udziału
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz
z niezbędna infrastrukturą na terenie działki
o numerze ewidencyjnym 525/1, obręb Stare Drzewce,
Gmina
Szlichtyngowa,
Powiat
Wschowski”
w skład której wchodzi m.in. budowa biogazowni o mocy
1 MW, Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
zaprasza mieszkańców Goli, Starych Drzewiec, Nowych
Drzewiec,
Małych
Drzewiec
oraz
wszystkich
zainteresowanych na spotkanie informacyjne.
Data spotkania: 23 stycznia 2020 r. godzina 18:00

(czwartek).
Miejsce spotkania: Świetlica Wiejska w Goli.
Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie
informacji na temat prowadzonego postępowania
administracyjnego w tej sprawie.
Burmistrz Miasta
i Gminy Szlichtyngowa
/-/ Jolanta Wielgus

Informacja 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 (RODO), informujemy
że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa reprezentowany przez
Burmistrza z siedzibą w: ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel.: 655492327; e – mail: umig@szlichtungowa.pl

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
(IOD): tel:76 300 01 40; e – mail: iodo@amt24.biz

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spotkania informacyjnego z mieszkańcami, podczas którego
będą robione zdjęcia.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 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, a także art. 6 ust.1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda
dotyczy publikacji wizerunku.

5.

Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez
okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia
danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

8.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej publikacji wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.
13. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

