
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

W celu realizacji zadań publicznych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, 

dot. deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

 
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 
informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Gminie Raków. 

 

a)   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Raków, z siedzibą w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 
26-035 Raków reprezentowana przez Wójta. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 
osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : iodo@marwikpoland.pl lub pisemnie 
na adres administratora. 

 
b)  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych związanych z gospodarką 

odpadami komunalnymi 
 

c)  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ), art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 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 administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji 
rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 

 
d) odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do 
zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie 
oprogramowania. 

 
e)   Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła 
odpowiedni stopień ochrony. 

 
f) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

g)   W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
h)   przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub 
pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

 
i) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań 

ustawowych. 

 
j) w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania. 


