STAROSTA PRZEMYSKI
Przemyśl, dnia 21 października 2021 r.

Pl. Dominikański nr 3
37-700 Przemyśl

UAB-II-B4.6740.46.2021

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 735) zawiadamia się, że w dniu
18 sierpnia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie:
P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
reprezentowana przez Panią Patrycję Balcarek ul. Topolowa 26/26, 41-303 Dąbrowa Górnicza

postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY nr PRZ6001B na działkach 66/142, 66/238 położonych w obrębie ewidencyjnym
0007 Nienadowa jednostce ewidencyjnej 181302_5 Dubiecko – Obszar Wiejski.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tutejszym
Urzędzie przy ul. Pl. Dominikański nr 3, zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski
i zastrzeżenia lub uzyskać telefonicznie wyjaśnienia w sprawie pod numerem telefonu
(16) 678-50-54.

Otrzymują:
1. Strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
2. A/a

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Przemyski z siedzibą
w Przemyślu., Pl. Dominikański 3, kod pocztowy: 37-700, tel. 16 678 50 54, 55, 56.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań
Starosty Przemyskiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawy z dnia6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych a także innych, stanowiących podstawę
do rozpatrzenia złożonego wniosku), w związku z art. 6 ust.1 lit. C RODO (wykonywanie
obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. E.
3. W Starostwie Powiatowym w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawie ochrony swoich danych
osobowych.
Sposoby kontaktu:
1) adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37700 Przemyśl
2) e-mail: inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl
3) tel/fax: 016 678 60 79
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w pkt. 2, w tym przechowywane do momentu obowiązku ich archiwizacji
wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 roku, Nr 14,
poz. 67 z późniejszymi zmianami).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu dodanych osobowych na podstawie art. 15 RODO, żądania
do sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli
są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ich usunięcia danych na podstawie art. 17
RODO, po ustaniu okresu ich przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, żądania
ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania
danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających
z przepisów prawa.
8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które
są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich
przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym
działalność Starosty Przemyskiego, stron i uczestnikom postępowań administracyjnych,
podmiotom realizującym na rzecz Starostwa Powiatowego w Przemyślu zadania w zakresie
utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu
zarządzania dokumentacją el-Dok, podmiotom zaangażowanym w utrzymanie systemów
służących do kontaktów z klientami Urzędu (poczta elektroniczna, serwis ePUAP).
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są
przetwarzane.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

