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Szanowni Państwo

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zaprasza do udziału 
w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniu 10 grudnia (piątek) 2021 roku 
o godzinie 10 00 w siedzibie Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora 
Bazielicha w Starym Sączu przy ulicy A. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.

Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do rolników i hodowców, a także 
do przedstawicieli gmin oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką wilka. 
Warsztaty będą miały charakter informacyjno-konsultacyjny, jako kontynuacja działań 
trwających od 2018 r., w zakresie przekazania wiedzy o biologii i ekologii wilka, o ścieżce 
postępowania w sytuacjach problemowych, konfliktowych zachowaniach tego gatunku, 
szkodach, które może powodować oraz sposobach i możliwościach przeciwdziałania. 
Na spotkaniu przedstawione i przedyskutowane zostaną dwa bloki tematyczne:

- „Aspekty prawne dotyczące ochrony wilka, informacja o ekologii wilka, sytuacje konfliktowe 
i sposoby reagowania.”

- „Specyfika konfliktów powodowanych przez wilki, prewencja i zabezpieczenia przed szkodami 
w praktyce”. 

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego spotkania proszę kierować na adres: 
piotr.garwol.krakow@rdos.gov.pl lub dorota.kotarba.krakow@rdos.gov.pl albo kontaktować 
się pod nr tel. 012 18 446 09 11 z Panem Piotrem Garwolem lub Panią Dorotą Kotarbą.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Małgorzata Mordarska-Duda
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Adresat wg rozdzielnika.
2. OP-I a/a.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1) (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Szczegółowe informacje na temat Administratora Danych można uzyskać na stronie internetowej 
http://krakow.rdos.gov.pl/kontakt, pod adresem e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl oraz pod numerem 
telefonu 12 619 81 21 (fax: 12 619 81 22). 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, z siedzibą 
w Krakowie (31-542), przy ul. Mogilskiej 25, można uzyskać pod adresem e-mail: 
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl oraz pod numerem tel. 12 619 81 21 (fax: 12 619 81 22).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie w szczególności określonych w art. 131 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz 
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO, 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
jednakże w przypadku konieczności ich przekazania zostanie Pani/Pan poinformowana/y o tym fakcie, 
jak również otrzyma Pani/Pan kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

5) Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie 
podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów szczególnych.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania.
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