
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

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 osobowych – dalej RODO)  (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016 z późn. zm.), informuję, iż: 

1) administratorem Państwa  danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrówka z siedzibą w Urzędzie  

Gminy Dąbrówka. Dane kontaktowe: Urząd Gminy Dąbrówka z siedzibą przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka. 

2) Państwa dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych osobowych 

przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Obowiązek podania 

danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6                       

ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej powierzonej administratorow) – obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  

wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia  

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych  

do w/w aktów prawny. 

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

przetwarzających dane w imieniu Administratora, podmiotów, z którymi Gmina podpisała umowę 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz organów podatkowych  

i organów egzekucyjnych,  

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a po tym czasie przez okres 5 lat  

w ramach realizacji obowiązku przechowywania dokumentów i ich archiwizacji.  

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych zgodnie z art. 15 RODO,  prawo żądania 

ich sprostowania i uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO oraz ograniczenia ich przetwarzania  

(pod warunkiem wykazania jedną z podstaw prawnych zawartych w art. 18 ust. 1 RODO). 

7) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), uznania,  

że  przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. 

9) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

 


