Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 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, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.
Usługi dot. Ochrony Powietrza Andrzej Jamiołkowski reprezentowane przez Właściciela Laboratorium
z siedzibą Słupy 35, 10-381 Olsztyn informują, iż są Administratorem Państwa danych osobowych.
Dane kontaktowe: jandrzej@box43.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Andrzej Jamiołkowski 89/ 513 53 03, 602 822 969, jandrzej@box43.pl
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. Oceny oddziaływania obiektów na stan czystości powietrza atmosferycznego,
2. Oceny eksploatacji urządzeń służących ochronie powietrza atmosferycznego,
3. Planowania i organizacji pomiarów emisji i pomiarów zanieczyszczeń powietrza,
4. Ewidencjonowania zanieczyszczeń powietrza,
5. Działania zmierzającego do skutecznej ochrony powietrza,
6. Ewidencjonowania odprowadzanych do środowiska, przez zakłady ich odpadów oraz emisji
zanieczyszczeń do atmosfery z ich kominów i wyliczanie, w imieniu przedsiębiorstw należnych opłat
ekologicznych,
7. Szkolenia personelu zakładów pracy w zakresie wykonywania przez ich pracowników pomiarów
emisji, stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i pomiarów hałasu,
8. Doradztwa zakładom w zakresie doboru odpowiedniej dla ich potrzeb aparatury do wykonywania
pomiarów emisji i stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz hałasu,
9. Pośrednictwa w zakupie aparatury kontrolno-pomiarowej dla zakładów,
10. Świadczenia usług związanych z serwisowaniem tej aparatury,
11. Wykonywania samodzielnie, aparaturą własną pomiarów emisji z kominów, stężeń
zanieczyszczeń, w powietrzu i pomiarów hałasu,
12. Prowadzenia zakładom usług i doradztwa w zakresie prawnych i technicznych aspektów
ekologicznych, zawiązanych z ich działalnością,
13. Wykonywania studiów dotyczących analiz zagrożeń, jakie projekt inwestycji przemysłowej lub
istniejący czynny zakład pracy niesie dla różnych komponentów środowiska,
14. Wykonywania studiów nad przewidywanym oddziaływaniem na otoczenie zakładanej koncepcji
planu zagospodarowania przestrzennego,
15. Wykonywania przeglądów ekologicznych zakładów.
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa
szczególną sytuację;
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu
Administratorowi Danych;
4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
- ewentualnym źródle pozyskania danych;
- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
- planowanego okresu przechowywania danych.
Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest
obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator
Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień
można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z
art.14 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, Dziennik Urzędowy UE,
L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi dot. Ochrony Powietrza Andrzej
Jamiołkowski reprezentowane przez Właściciela Laboratorium z siedzibą Słupy 35, 10-381 Olsztyn,
adres e-mail: jandrzej@box43.pl, nr tel. 89/ 513 53 03 albo 602 822 969, nr NIP: 7391040934,
REGON: 510023130
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Andrzej Jamiołkowski 89/ 513 53 03, 602 822 969;
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zleconych opracowań i/lub pomiarów, a w
przypadku gdyby uzyskane wyniki wskazywały na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia
środowiska, powiadomiony zostanie właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości wykonania zlecenia;
4. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego gdy
uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
Polityka plików cookies
Jakie dane zbieramy?
Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas
nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji
oraz błędach, które wystąpiły.
Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.
W jaki sposób wykorzystujemy dane?
Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony.
Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim
kierunku się rozwijać.
Wykorzystanie ciasteczek
Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane
ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera.

Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na
stronie.
W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym.

