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Nawiązując do pilm a BAK-WZIP.403.513.2015.MaZak.4
uwzględnienia zastrzeżeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu do projektu
wystąpienia pokontrolnego - protokołu z kontroli procesu udostępniania informacji
o środowisku, przekazuję wyjaśnienie o sposobie wykorzystania wyników kontroli:
Pracownicy merytoryczni zajmujący się udostępnianiem informacji, podobnie jak
dotychczas, także w przyszłości będą kierowani na odpowiednie szkolenia, w tym dotyczące
ochrony danych osobowych, anonimizacji i ograniczania danych wrażliwych, zwłaszcza
organizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
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Regionalny Dyrektor

Jolanta Kbtąjczak

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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Poznań,...............................................

Pan Krzysztof Lissowski
p.o. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Nawiązując do pisma BAK-WZIP.403.513.2015.MaZak.5 z 29 lutego br. stanowiącego
wystąpienie pokontrolne - protokół z kontroli procesu udostępniania informacji o środowisku,
przekazuję wyjaśnienia o sposobie wykorzystania wyników kontroli oraz o działaniach
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych:
Zgodnie z zaleceniem wyznaczono na piśmie osobę właściwą do udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie w myśl art. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.
zm.), a stosowną informację w tym zakresie zamieszczono w okienku kancelarii oraz na
stronie internetowej urzędu. Ponadto informuję, że pracownicy merytoryczni zajmujący się
udostępnianiem informacji, podobnie jak dotychczas, także w przyszłości będą kierowani na
odpowiednie szkolenia, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, anonimizacji
1 ograniczania danych wrażliwych, zwłaszcza organizowane przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska.
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