KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych od dnia 25 maja
2018 roku.
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Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Związek Gmin Wierzyca, z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18.
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Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych

e-mail: iod@zgwierzyca.pl
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Cele przetwarzania danych

4

Podstawy prawne
przetwarzania

5

Odbiorcy danych

6

Okres przechowywania danych

7

Uprawnienia osób, których
dane dotyczą

Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze bądź wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności
w celu utrzymania porządku i czystości w gminach,
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
3) wypełniania zadań, dla których podstawą prawną
przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej
w określonym celu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1
lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w związku z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, jak również na podstawie zawartych
umów lub na podstawie udzielonej Pani/Pana zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z administratorem przetwarzają dane
osobowe, w szczególności: dostawcy systemów
informatycznych, wykonawcy świadczący usługi odbioru
i transportu odpadów komunalnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych
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osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
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Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

9

Wymóg podania danych i
konsekwencje ich niepodania

W przypadku, gdy
przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na
10
podstawie zgody osoby na
przewarzanie danych
osobowych:
11

Pani/Pana dane:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
Podanie danych jest obligatoryjne i wynika wprost
z ustawy. Niepodanie danych może skutkować wydaniem
decyzji administracyjnej.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych
opiera się na podstawie Pani/Pana zgody podanie danych
ma charakter dobrowolny. W związku z tym przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania z obowiązującym prawem, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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