Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z realizacją obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej
„RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów,
z siedzibą przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów).
2.
Z inspektorem ochrony danych (zwany dalej „IOD”) wyznaczonym przez
Administratora może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
a)
pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,
b)
pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.)(dalej zwaną
„Ustawą”) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez gminę zadań
określonych w rozdziale 2 Ustawy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma przyjmująca odpady, wyłoniona w
drodze postępowania o zamówienie publiczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane zgodne ze wskazanymi przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla
którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.
67).
6. Na zasadach RODO posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) do sprostowania (poprawiania) danych,
c) do usunięcia danych osobowych,
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o ust. 1 Ustawy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

