Załącznik nr 1: Wniosek o podjęcie interwencji

Wypełnij tylko białe pola
Lublin 12.06.2018

Miejscowość, data

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Obywatelska 13
20‐092 Lublin
tel.: 81 718 62 01

WNIOSEK
o podjęcie interwencji
Dane wnioskodawcy:
Imię i
nazwisko/
jednostka:

Adres:

Jan Kowalski

Ul. Przykładowa 1
20-092 Lublin

Telefon:

111 111 111

E‐mail:

kowalski@mail.com

Na podstawie art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U.
z 2017 r. poz.1257, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji w następującej sprawie:

Zakład X w miejscowości Y odprowadza ścieki do rzeki Z niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
Proszę o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakładzie

(opis sprawy)

Kowalski
Podpis
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Klauzula informacyjna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informuje, że:
1.

Siedzibą Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – administratora danych osobowych klientów
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,
ul. Obywatelska 13, 20‐092 Lublin.
2. W sprawie ochrony danych osobowych klienci Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie mogą kontaktować
się z inspektorem ochrony danych:
‐ listownie: ul. Obywatelska 13, 20‐092 Lublin
‐ telefonicznie: 817186252
‐ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązku udzielenia odpowiedzi na zgłoszony wniosek
o podjęcie interwencji, na podstawie:
‐ art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.),
‐ art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 z późń. zm.).
4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na
podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz
przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami
prawa.
7. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,
że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia interwencji.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
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