
Białobrzegi, ……………………………….. 

 

………………………………………………… 
                                         Wnioskodawca 

………………………………………………… 
                                                        Adres 

………………………………………………… 
                                                        Adres 

………………………………………………… 
                                                      Telefon 

 

Wójt Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

 

WNIOSEK  

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

 

Na podstawie 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 (Dz. U. 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie 

informacji w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Sposób i forma udostępnienia informacji*: 

a)  kserokopia:    na adres ...................................................................................... 

osobiście 

b)  elektroniczna   na płycie CD/DVD* pocztą na adres.......................................... 

 na adres poczty elektronicznej ................................................... 

c)  inne ....................................................................................................................................... 

 

 

…………………………………………. 

          Podpis wnioskodawcy 

 

 

*- właściwe zaznaczyć 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

(przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego udostępnienia informacji  

o środowisku i jego ochronie) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), podaje się do 

wiadomości następujące informacje: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy 

Białobrzegi. 

Dane kontaktowe administratora: 

Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 

Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: 

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach, 

b) telefonicznie 17 224 03 52, 

c) na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 

 związanych z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego udostępnienia informacji o środowisku  

i jego ochronie  

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

       art. 6 ust. 1 lit. C i e RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: 

służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym  

i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny  

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa.  

9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacjami: 

 

 …………………………………………………… 

 data i czytelny podpis 

 

 

mailto:urzad@gmina-bialobrzegi.pl
mailto:k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl

