
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w sprawie ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję się, iż od 25 maja 

2018 r.: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Tarnowcu jest Gmina 

Tarnowiec reprezentowana przez Wójta (zwanego dalej Administratorem). Kontakt: tel. 134255509. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem 

obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. utrzymaniem czystości i porządku w 

Gminie. 

5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. Niepodanie wymaganych danych  będzie skutkować 

wydaniem decyzji Wójta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 

wymagany odpowiednią kategoria archiwalną. 

7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom na podstawie przepisów prawa.  

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 

usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień 

i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzji oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

 
 
 

 


