Zgłoszenia
projektu robót geologicznych wykonywanych
w celu wykorzystania ciepła Ziemi
W nawiązaniu do zgłoszonego zgodnie z art. 85 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2126 z późniejszymi zmianami) projektu robót
geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przesyłam informację dotycząca przetwarzania Pani danych
osobowych przez Starostę Piaseczyńskiego.

1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, dane kontaktowe: Starostwo
Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756 62 20,
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – tel. 22 756 61 64;
e- mail: ochronadanych@piaseczno.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 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, dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku,
2) będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo
geologiczne i górnicze i ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
3) będą przekazywane odbiorcom wynikającym z przepisów prawa,
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji,
5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.

