I spotkanie
Zespołu Lokalnej Współpracy
(on-line)

Dorzecze Górnego Sanu PLH180021
(z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie
PGL „Lasy Państwowe”)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE. L.
z 2016 r. (Dz. Urz.. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
•
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 223 500 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl, stanowiący
Instytucję Zarządzającą, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Ministrowi Środowiska Instytucji Pośredniczącej, który powierzył dalej Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przetwarzanie danych osobowych
w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie
projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z umocowaniem do dalszego
powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej powierzył Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, zwanemu
dalej „GDOŚ”, do przetwarzania dane osobowe na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 8 marca 2017 roku z umocowaniem do dalszego powierzania
powierzonych do przetwarzania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powierzył Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do przetwarzania dane osobowe na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 9 października 2019 r.
•

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju następuje za pomocą adresu
e-mail: iod@miir.gov.pl

•

Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli GDOŚ – Beneficjenta projektu podane są na stronie
internetowej GDOŚ: http://www.gdos.gov.pl/kontakt.

•

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Rzeszowie następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl oraz jest możliwy pod
adresem: Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

•

Kontakt z inspektorem ochrony danych
inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl.

w

GDOŚ

następuje

za

pomocą

adresu

e-mail:

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w ramach projektu
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych oraz dotyczą następujących kategorii danych
osobowych: dane ogólne, dane adresowe, dane identyfikacyjne. Maksymalny zakres danych
pozyskiwanych danych zawiera załącznik do Umowy o dofinansowanie Projektu.

•

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, Narodowemu
Funduszowi Ochrony Środowiska, Ministrowi Środowiska oraz innym właściwym organom
uczestniczącym w realizacji Projektu lub procesu jego kontroli, upoważnionym zgodnie z obowiązującym
prawem.

•

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

•

Podane przez Panią/Pana dane osobowe po przekazaniu do GDOŚ będą przetwarzane w GDOŚ przez
okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji
Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia tego terminu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) przez okres
wskazany w tej ustawie oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

•

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

•

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

•

Pani/Pana dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym również w formie profilowania.

Źródła finansowania

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, a w 15% z Budżetu Państwa.

Projekt
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000” PZObis
Beneficjent wiodący Projektu
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Partner beneficjenta wiodącego
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Założenia
Realizacja PZO dla 283 obszarów Natura 2000 na terenie całej
Polski w tym
dla 19 obszarów Natura 2000 w województwie podkarpackim
Całkowity koszt - 31 715 299,47 zł
(85% ze środków Europejskiego Funduszu Spójności,
15% z Budżetu Państwa)
Okres realizacji
od 8 marca 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl
tel. (17) 785-00-44 wew. 666
http://rzeszow.rdos.gov.pl
http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193

Wykonawca projektu PZO

Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski
biuro@uslugi-ekologiczne.pl

tel. (41) 381-17-31

CYKL SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH
➢ Przedstawienie Projektu, osób zaangażowanych,
Wykonawców
Spotkanie 1

➢ Omówienie specyfiki obszaru
➢ Zawiązanie Zespołu Lokalnej Współpracy

Spotkanie 2

➢ Przedstawienie wyników badań terenowych
➢ Przedstawienie propozycji zapisów dokumentacji Planu

Spotkanie 3

➢ Przedstawienie końcowych zapisów dokumentacji Planu
➢ Przedstawienie harmonogramu dalszych prac

Po zakończeniu cyklu spotkań ZLW i pracy nad dokumentacją Planu nastąpi udział
społeczny projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000

Harmonogram prac nad projektem PZO

•

Planowane zakończenie prac nad sporządzeniem projektu Planu
Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego
Sanu PLH180021 zgodnie z umową – 15 listopada 2022 r.

•

Projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 nie obejmuje ustanowienia
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021. Nastąpi to po
zatwierdzeniu planów urządzenia lasu z zakresem planu zadań
ochronnych dla poszczególnych nadleśnictw, na których terenie
leży obszar.

Dziękuję za uwagę

