Zwoleń, 26 września 2022 r.
BA.6740.227.2019

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie
pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji celu publicznego z
zakresu łączności publicznej
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351), oraz zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.).
ZAWIADAMIAM
że od decyzji nr decyzji nr 150/22 (znak: BA.6740.227.2019) z dnia 2 września
2022 roku wydanej przez Starostę Zwoleńskiego,

na wniosek Inwestora -

T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii
komórkowej nr 66153WRA_ZWOLEŃ_Sycyna Kolonia/87395, wg projektu
„indywidualnego”, na działce o nr ew. gruntu 160/3, położonej w miejscowości
Sycyna, gmina Zwoleń, wniesiono odwołanie z dnia 19 września 2022 roku.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Wojewody
Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Zwoleńskiego w terminie 7 dni od
daty wpływu odwołania.

Sprawę prowadzi: podinspektor
inż. Mateusz Dąbrowski, tel. 48 677-96-09
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest : Starosta Zwoleński, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń,
tel.: 48 677 96 00, e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: iod@zwolenpowiat.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
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