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Pani 
Karolina Ioannidis 
Zakład Analiz Środowiskowych eko-precyzja 

     Pełnomocnik: 
     Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 
 
 

Działając na podstawie art. 47, 49 i 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października               
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029 ze zm.), w związku z pismem z dnia 26 sierpnia 2022 r., w sprawie odstąpienia                      
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu                    
pn. ”Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”, a także uwzględniając zakres i charakter działań w przedmiotowym 
projekcie dokumentu, informuję, iż dla ww. projektu, nie jest wymagane przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 
 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat – doręczenie za pośrednictwem platformy ePUAP 
Do wiadomości: 

1. WOOŚ   aa 



WOOŚ.410.1.54.2022.AP.2  Strona 2 z 2 

 
Klauzula informacyjna  

Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzenie RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

al. Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów, tel.: 17 785 00 44, fax: 17 85-21-109, e-mail: 

sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie: http://rzeszow.rdos.gov.pl/kontakt. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie. Kontakt do Inspektora listowanie na adres: Inspektor ochrony danych osobowych, Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów, poprzez e-mail: 

iod.rzeszow@rdos.gov.pl lub tel. 17 785 00 44. 

3. Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu wydania 

uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

na podstawie art. 47, art. 49 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.) dla projektu ”Diagnoza mitygacji i adaptacji 

do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

4. Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom, przy czym organy publiczne które 

mogą otrzymać Pani dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii 

lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

5. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz okres archiwizacji 
przewidziany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
określony Instrukcją Kancelaryjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska. 

6. W odniesieniu do Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Posiada Pani: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani danych osobowych; 
3) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie wpływa na tok i wynik postępowania. 
9. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO odbywa się niezależnie od obowiązków 

organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa 
na tok i wynik postępowania.  
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