
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję o zasadach  

przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących Panu/i prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Kotla z siedzibą w Urzędzie Gminy Kotla,  

ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla. 

2. Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy Kotla Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 768318361, wew. 55,  

e- mail: kadry@kotla.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Kotla wskazany powyżej.  

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i jej egzekucji.  

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ww. Rozporządzenia, Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz Uchwały nr XXVII/137/16 Rady Gminy Kotla z dnia 12 grudnia 2016 r. 

4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego  

w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Urząd Gminy Kotla Pana/i danych 

osobowych, posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych 

w deklaracji. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia żądanych danych. 
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