Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z
ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Zgorzelec

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Siedziba:59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
email:urzad@zgorzelec.com, Tel (075) 7756 604, (075)7752350 (075)
77 52082

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Funkcjonujący dotąd Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie
Miasta Zgorzelec pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych z którym może
Pani/Pan skontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych.
Kontakt tel. (075) 7756 604 lub (075) 7752 796, e-mail: urzad@zgorzelec.com,
adres: Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
- ustalenia oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- poboru i windykacji opłaty,
- uzyskania zaświadczenia,
- udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów
1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. ustawy Ordynacja podatkowa,
3. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
4. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do:
- podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
- usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach
świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów informatycznych

PRZEKAZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych wyżej, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. minimum 5 lat lub 10
lat
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PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, prawo
przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osoby której dane
dotyczą.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

