
 

Słupno, dnia                             

                                                       

Imię i nazwisko prowadzącego instalację 

                                                       

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)       

                                                       

Nr telefonu 
(dane podawane dobrowolnie – podanie numeru telefonu  
ma charakter opcjonalny, służy wyłącznie uproszczeniu kontaktu  
z wnioskodawcą  i przyspieszeniu rozpatrywania wniosku 
 
 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze zgłaszam 

zamiar rozpoczęcia robót geologicznych, które będą wykonywane na podstawie decyzji 

Starosty Płockiego nr ……………..…………………………..z dnia ………..………………r., 

zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych ……………..…………………………..…..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zamierzony termin rozpoczęcia robót geologicznych: .......................................................... 

Zamierzony termin zakończenia robót geologicznych: .......................................................... 

Rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych: 

                                                                                         

                                                       

 

Wykonawca robót wiertniczych: 

                                                                                         

                                                       

 

Kierownictwo i dozór robót geologicznych: 

                                                                                         

                                                       

 

  

                                                                                                                                                   podpis Wnioskodawcy 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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) – zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno z siedzibą: ul. Miszewska 8A,         
09-472 Słupno. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: ug@slupno.eu, lub telefonicznie 24 267 95 60. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez 
Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Pisemnie na adres Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 
8A, 09-472 Słupno, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod.gmina@slupno.eu, lub 
telefonicznie 24 267 95 60. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 

 podjęcia działań przed zawarciem i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w szczególności podczas: 

 prowadzenia postępowania administracyjnego,  

 przygotowania projektu decyzji administracyjnej,   

 wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,  

 realizacji zgłoszenia. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie obowiązujących przepisów prawa,                                    

w szczególności: 

 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

 Ustawy Prawo wodne, 

 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                             
      w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa. 
7. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji ustawowych zadań Gminy Słupno                          

na podstawie art. 6 RODO, instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. 

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby                                  
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego,                                     
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia i prowadzenia czynności i jest 
ono: 

 obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, 

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.  
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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