Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Trzebiel jest: Wójt Gminy
Trzebiel ul. Żarska 41, 68 -212 Trzebiel.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych za pośrednictwem adresu email: iod@trzebiel.pl, telefonicznie pod nr. tel. (68)
375 68 22.
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu wykonywania zadań ustawowych
w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie i egzekucja opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis prawa, nakładający na
Gminę zadania ustawowe (art. 6 ust. 1 c RODO).
Państwa dane osobowe dane mogą zostać przekazane:
a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
np. dostawcom usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i
tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
b) innym
administratorom
danych
przetwarzającym
dane
we
własnym
imieniu,
np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa. tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Państwa dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

