
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
w celu przyjęcia odpadów w PSZOK 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim  

w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa jest: 

Burmistrz Kolbuszowej, mający swoją siedzibę w Kolbuszowej (36-100) przy 

ul. Obrońców Pokoju 21  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie - na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 252) 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502) 

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie 

działania. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia odpadów  

w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w celu realizacji 

obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art.6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez 

Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem 

przekazanymi odpadami,  

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu przyjęcia 

odpadów oraz właściwej realizacji zadań PSZOK w tym weryfikacji miejsca 

wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych, a także w celu realizacji 

obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa. 

Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana 

zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan 

zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na ich 

przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz 

podmioty, z którymi zostały podpisane stosowne umowy. 

 
OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres 
archiwizacji, zgodnie z przepisami prawa. 
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PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:  

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo sprostowania danych  
 prawo ograniczenia przetwarzania  
 prawo do przenoszenia danych 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że 
przetwarzanie danych przez Burmistrza Kolbuszowej narusza 
przepisy RODO,  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej  

warunkuje przekazanie odpadów do PSZOK zgodnie z Regulaminem Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opracowanym na podstawie 

aktów prawnych regulujących zasady odbierania odpadów komunalnych.  

ZAUTOMATYZOWANY 
SPOSÓB 
PRZETWARZANIA 
DANYCH 
 
PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie są profilowane. 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH/ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich 

ani organizacji międzynarodowych 

 

                                      Administrator 

 

 


