UWAGA / WNIOSEK
do Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, w jego
imieniu przetwarza je Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie 01-445, ul. Erazma Ciołka 13,
e-mail: zarzad@nfos.org.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych po stronie Administratora, e-mail: monika.hetman@lubelskie.pl

2.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, tj. Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3.

Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty
uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach
świadczenia usług dla Administratora.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, a następnie przekazane do właściwego archiwum
państwowego.

5.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane
osobowe są zbierane.

6.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości
rozpatrzenia wniosku.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.

_________________________________________________________________________________________
Podczas całego procesu konsultacji społecznych, czyli do listopada 2021 roku można składać swoje uwagi i sugestie
do Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Każda uwaga zostanie zarejestrowana i przeanalizowana.
Uwagi można zgłaszać:
 pod adres email: kazimierski.planochrony@lubelskie.pl lub
 wysłać tradycyjną pocztą na adres: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, ul. Mieczysława Karłowicza 4,
20-027 Lublin, z dopiskiem „Konsultacje Planu ochrony dla KPK”
_____________________________________________________________
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Zgłaszający UWAGĘ / WNIOSEK:
Instytucja

Osoba reprezentująca lub
osoba prywatna
Adres kontaktowy

Mail kontaktowy

UWAGA / WNIOSEK 1
do Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

………………………..
Data, podpis osoby zgłaszającej

1

W przypadku zgłaszania uwagi lub wniosku do konkretnych zapisów projektu Planu ochrony, w tym do dokumentacji
Planu, proszę podać szczegółowe dane umożlwiające ich zaadresowanie (tytuł opracowania, strona, tytuł mapy itp.).
O ile to uzasadnione i możliwe zaproponować korektę zapisu. W przypadku zgłaszania uwagi lub wniosku odnoszącego
się do konkretnej lokalizacji proszę podać szczegółowe dane (np. miejscowość, nr działki, oddział leśny, itp.)
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