




INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO , informujemy iż: 
 
ADMINISTRATOR DANYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, ul. Nysy 
Łużyckiej 42ł 45-035 Opole. 
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 
• Listownie na adres: Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, ul. Nysy Łużyckiej 42 

45-035 Opole. 
• Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: /4dweg163m4/skrytka . 
• Telefonicznie pod numerem: 774530069 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem [rodo”opole.pios.gov.pl 
 
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokumentowania postępowania prowadzonego na podstawie 
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego , oraz później w celach archiwalnych 
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach . Konieczność 
przetwarzania danych wynika z powyższych ustaw. 
 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ, dostęp do danych posiada Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także 
innym organom administracji publicznej , innym podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą o Inspekcji Ochrony 
Środowiska, oraz innym podmiotom, zgodnie z przepisami Ustawy 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 oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. Dostęp 
do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na 
podstawie zawartych umów. 
 
ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH 
W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego pozyskuje dane z ogólnodostępnych źródeł (w 
szczególności bazy CEIDG), od innych organów administracji publicznej, innych podmiotów lub od innych stron i 
uczestników postępowania. Zakres danych obejmuje w szczególności imię, nazwisko, numer identyfikacyjny oraz 
adres zamieszkania (jeśli jest tożsamy z adresem prowadzenia działalności). 
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu 
akt (JRWA). 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 
b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych; 
c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku 
prawnego lub sprawowania władzy publicznej 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania dan Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w 
przypadkach przewidzianych w RODO. 
 
PRAWO DO SKARGI 
W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo 
złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej 
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 


