
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Żarnowiec 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Żarnowiec z siedzibą w Żarnowcu, 

ul. Krakowska 34; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres kontaktowy 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: ug@zarnowiec.pl tel. 32/ 644 93 20, 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO- w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z realizacją opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Żarnowiec  

4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne 

konieczne do realizacji zadań urzędu, wniosków mieszkańców lub realizacji umów; 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w celu realizacji 

wniosków skierowanych do Urzędu Gminy w Żarnowcu i za zgodą wnioskodawców. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. 

Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie; 

7. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków i pism kierowanych do Urzędu Gminy w 

Żarnowcu. 

8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Żarnowcu posiada prawo 

do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy w Żarnowcu ma prawo do 

wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy 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. 

 

 

 


