KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Opłata za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art.13 i 14 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) (dalej
„RODO”) informujemy, że:
I.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miasta Kudowa-Zdrój, 57-350 KudowaZdrój, ul. Zdrojowa 24, tel. 74 8621 717, e-mail: kudowa@kudowa.pl.

II.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel.

796 779 262, e-mail:

iod@kudowa.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
III. Cele i podstawy przetwarzania.
Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust 1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit.
e RODO i art. 9 ust 2 lit. g) tj. w związku z realizacją obowiązków wynikających z następujących aktów
prawnych: ustawa z dnia 13 września 1966r. Utrzymanie czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia
29 sierpnia Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie
postępowania wierzycieli należności pieniężnych, w celach kontaktowych wynikających z realizacji w/w
obowiązków oraz na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art.6 ust 1 lit. a RODO).
IV. Żródło pochodzenia danych.
Dane jakie przetwarzamy na postawie w/w praw uzyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub z instytucji
do tego uprawnionych tj.: kancelarie notarialne, sądy, starostwo powiatowe.
V. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego te dane zostały
zebrane w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto Pani/Pana dane przechowywane będą 5
lat w celach podatkowych i 10 lat w celach archiwalnych wymaganych przepisami prawa.
VI. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
-

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa: Krajowa Administracja Skarbowa, komornicy sądowi,
sądy, policja, prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, Urząd Pracy, jednostki
należące do sektora finansów publicznych, banki, jednostki nadzorujące, inne podmioty
prawnie umocowane.

-

innym podmiotom, usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach
świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów informatycznych (RADIX Sp. zoo. Sp.k.
80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33), na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Kudowa-Zdrój przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Miasta
Kudowa-Zdrój.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
-

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
sprostowania (poprawiania) swoich danych
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
przenoszenia danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
a. Dane osobowe podawane są, gdy przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Za niepodanie danych
wymaganych zgodnie z przepisami grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. W pozostałych
przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do załatwienia sprawy;
b. Inne dane podane przez Pana/Panią nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są
podawane dobrowolnie.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.

