
Klauzula informacyjna

Informujemy, że 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.; dalej „RODO”):

 administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Leszno;  dane  kontaktowe:
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: urzad@gminaleszno.pl;

 kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail: iod@gminaleszno.pl, tel.: 572 449 455;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku

realizacją przepisów ustaw: 

 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r.
poz. 1454 ze zm.)

 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
 z  dnia  17  czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) 

w celu;

 prowadzenia ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 wysyłania pism w związku z realizacją zadań ujętych w w/w przepisach; 

 weryfikacji  i  kontroli  danych wykazanych w złożonych deklaracjach za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

 poboru należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 prowadzenia  działań  upominawczych  i  egzekwujących  należności,  w  tym  zaległości
i  odsetek  za  nieterminowe  płatności  z  tytułu  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi;

 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane  podmiotom  upoważnionym  na  mocy
obowiązujących  przepisów  prawa;  z  zachowaniem  zasad  określonych  w  RODO
i uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji prawem chronionej;

 Pani/Pana dane mogą być powierzone:
- serwisowi oprogramowania w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże
oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową);
- firmie realizującej obowiązek odbioru odpadów od mieszkańców;

 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
obowiązków nałożonych przez w/w przepisy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją powszechnego obowiązku podatkowego;

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 posiada Pani/Pan:

o na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

mailto:urzad@gminaleszno.pl


o na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Szanowna/y Pani/Panie,

Niniejsza  klauzula  została  stworzona  na  potrzeby  realizacji  zadań  w  zakresie  gospodarowania
odpadami komunalnymi, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w tym zakresie. 

…..........................................................

              data i podpis


