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Fan

składający w KPRM Petycję 
w imieniu Mieszkańców Płocka

Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy Państwa petycję nt. skażenia powietrza 
spowodowanego przez awarię Petrochemii Płockiej -  obecna nazwa PK.N ORLEN.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do organów administracji mających zadania 
inspekcyjno-kontrolne o przekazanie wszelkich informacji związanych z oddziaływaniem PKN 
ORLEN. w szczególności kontekście ww. petycji.

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie 

ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: 

inspektor.ochronv.danvch@mos.gov.pl
3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 

kierowanych do Ministra Środowiska ['].
4) Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do 40 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
oraz, że Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na złożoną petycję w tenninie 
do dnia 29 listopada 2018 r., zgodnie z przepisem brzmiącym następująco: Organ właściwy do 
rozpatrzenia petycji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach powinien rozpatrzyć petycję bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie i  miesięcy od dnia je j złożenia.

Z poważaniem
Dyrektor Drftuitumentu 

Ochrony Powi/uz.i i Klimatu

Agn icszhdjsokauiuska

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach.
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