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ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO 
 

 

Informujemy, że: 

 

1) Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Łukowie,  

ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków reprezentowane przez Starostę Łukowskiego  
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Magdalena Piszcz – Jóźwiak,  

ul. Czerwonego Krzyża 4, 21-400 Łuków, iod@starostwolukow.pl.  

lub tel. 25 798 22 03 wew. 210. 

3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest:  

 zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin naturalnych, 

 zatwierdzenie projektów robót geologicznych 

 zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno inżynierskiej 

 rejestr zatwierdzanych projektów prac geologicznych 

 rejestr uzgodnień warunków zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych 

 wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej  

i prowadzenie rejestru tych decyzji 

 wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 

 prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu 

ryb 

 wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 

 ustalanie opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 

 sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa i wydawanie zaświadczeń na podstawie tych planów 

 wydawanie decyzji ustalających kierunek rekultywacji i prowadzenie rejestru 

gruntów przeznaczonych do rekultywacji 

 uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy 

 wydawanie decyzji uznających wykonanie rekultywacji za zakończoną  

 rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom  

na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

 rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej 

 rejestr wydawanych zaświadczeń w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa  

i leśnictwa 

 wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 

Ww. przetwarzanie odbywa się na podstawie nw. przepisów prawa: 

 Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. 

 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 8 czerwca 2011 r. 

 Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.  

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

 

4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są: osoby, podmioty oraz instytucje upoważnione 

na podstawie przepisów prawa ,  

5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 
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6) nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za wyjątkiem przetwarzania, którego 

podstawą prawną jest zgoda osoby 

7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa. 

8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), 

9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan(i) 

zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak 

możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych, 

10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

 


