Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej ,,Rozporządzeniem” informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Smołdzinie mający
swoją siedzibę: 76-214 Smołdzino, ul Kościuszki 3, tel: 59 8117215 (zwanym dalej UG);
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w UG: Roman Borowski, e-mail:
roan@pro.onet.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e
Rozporządzenia: tj. realizacja zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów
komunalnych w tym naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1289 z późn. zm.);

4. odbiorcy danych – dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi,
które dopuszczone są w granicach prawa, dotyczy to również udostępniania Pani/Pana
danych do państw trzecich – dane nie będą udostępniane;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizowania
w sprawach, z jakimi się Państwo zwracają do Urzędu, w tym również wynikających
z działalności Urzędu;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez
wniosek złożony w Urzędzie;
7. kategorie danych oraz dane gromadzone przez Administratora: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres nieruchomości
na której powstają odpady komunalne.
8. ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych oraz o miejscu ich udostępniania, o ile taka
okoliczność zaistnieje;
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa tel: 22 8607086) gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu
procedowania sprawy. Wycofanie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości
załatwienia sprawy. Warunek ten jednak nie dotyczy spraw wynikających z przepisów
prawa, do których realizacji zobowiązany jest Administrator – art. 6 ust. 1 pkt c;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
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