
Klauzula informacyjna  dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach).   
                                                                                                                            
Zgodnie z art. 13 i 15 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) – zwanego dalej RODO informuję, że:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu gospodarowania odpadami i

utrzymania  czystości  i  porządku  jest  Gmina  Miasto  Szczecin  –  Urząd  Miasta  Szczecin  z  siedzibą
w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin

2. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
telefon:91 42 45 702., e-mail: iod@um.szczecin.pl 
www: bip.um.szczecin.pl/chapter_50979.asp.
Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem
danych  osobowych,  a  inspektor  ochrony  danych  nie  posiada  i  nie  udziela  informacji  dotyczących
procesu gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku.

3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  obowiązków  administratora
określonych  w  przepisach  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w  gminach  oraz  opartych  na  niej  aktach  prawa  miejscowego  –  w  celu  wymiaru  i  poboru  opłaty
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru.

4. Odbiorcami  danych osobowych mogą być podmioty  uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy w tym podmioty świadczące
usługi pocztowe, usługi bankowe. 

5. Dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6. Dane  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy  niż  jest  to  niezbędne  do  realizacji  celów

przetwarzania  danych  osobowych,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia
18  stycznia 2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Osobie, której dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące
prawa, a ich realizacja musi być zgodna z RODO:
a) prawo dostępu do danych;
b) prawo do sprostowania danych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

8. Osobie,  której  dane  dotyczą,  jeżeli  stwierdzi,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  RODO,
przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  zgodnie  z  art.  77  RODO.  W Polsce
organem nadzorczym jest  Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  z  tym że  prawo wniesienia
skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne, w celu identyfikacji podmiotu

zobowiązanego  do  wnoszenia  opłaty  oraz  właściciela  nieruchomości,  w  której  usługa  ma  być
realizowana.  Niepodanie  danych  osobowych  uniemożliwi  realizację  celu  dla  którego  dane  zostały
zebrane oraz może spowodować podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa.
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