
Klauzula informacyjna RODO dla osób dostarczających odpady na PSZOK 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - DZ. Urz. UE 

L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. 

Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, telefon 43 843 31 15, adres e-mail: 

goko@komunalne.wielun.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iodo@komunalne.wielun.pl 

3) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązki te wynikają z: ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 

1439), z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 

rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z  

2020 r. poz. 10), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (realizowanie zadań publicznych) oraz lit. f 

Rozporządzenia (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda). 

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 

niniejszej informacji celów przetwarzania oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcą 

przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy administratora, 
podmioty, którym administrator powierzył dane osobowe w drodze stosownych umów (firma 

informatyczna, kancelarie prawne, usługa hostingowa (home.pl), firma dostarczająca 

monitoring wizyjny, firma ochrony osób i mienia), jak również podmioty uprawnione do 

otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 

f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (tj. 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka). 

8) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji pkt 3, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Odmowa wypełnienia i podpisania przedmiotowego 

zlecenia skutkuje odmową przyjęcia dostarczonych odpadów. 
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