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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

DGO-III.053.2.2020.AAG Warszawa, dnia 31-03-2020 r.
1125160.3472504.2717909

Dot. pisma z dnia 27 grudnia 2019 r.

Pan
Marek Cebula
Prezes
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

Szanowny Panie Prezesie,

informuję, że odpowiedź Ministerstwa Klimatu w sprawie postulatu zawartego 

w stanowisku Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z dnia 

22.11.2019 r. dot. uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm 

wielkopowierzchniowych, przekazanego przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 

została wysłana w dniu 24 stycznia 2020 r. (nr 1124142.3268253.2546507) do Zrzeszenia 

Gmin Województwa Lubuskiego (pismo przekazuję w załączeniu).

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Biuro Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dot. pisma BPRM.216.15.4.2019(5))
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul. 
Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zapytanie1.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi. 

1 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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