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ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
W odpowiedzi na interpelację z dnia 24.07.2020 r., dotyczącej wniosku o usunięcie
uschniętych drzew znajdujących się na terenie parku w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP
informuję , że Gmina Miejska Hel wystąpiła do PKP Nieruchomości o zgodę na wykonanie pielęgnacji
drzew zlokalizowanych na terenie należącym do spółki, ozn. geod. nr 42/8. Jednocześnie
nadmieniam, że po uzyskaniu odpowiednich decyzji gmina przeprowadzi pielęgnację, wycinkę drzew
w częściach parku należących do gminy.
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Na podstawie art. 13 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Danych jest Burmistrz Miasta Helu,
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gohel.pl Celem przetwarzania danych
osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe
będą udostępniane tylko odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe wynikające z procedowania będą
przechowywaneprzez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo
do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania Państwa danych znajdują się na stronie internetowej www.bip.hel.eu

