
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

 

Obowiązek informacyjny dla właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych i 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, iż: 

᠆ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Lubaczowie z siedzibą: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów; - kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mzgkim.lubaczow.pl; 

Cele przetwarzania: realizacja zadań polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta 

Lubaczowa. 

Podstawa prawna: art, 6 ust. I lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 

2016r. (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych; 

 sprostowania swoich danych osobowych; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązek informacyjny dla osoby transportującej odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27kwietnia 

2016r. (RODO) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, iż:  

᠆ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Lubaczowie z siedzibą: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów; - kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mzgkim.lubaczow.pl; 

Cele przetwarzania danych: przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody. Brak zgody skutkuje brakiem 

możliwości przekazania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Odbiorcy danych osobowych: Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator oraz upoważnieni 

przez administratora pracownicy w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych. 

Pana/Pani dane będą ujawnione również dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, 

z których korzysta administrator. 
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Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Sam administrator nie przekazuje 

Pana/Pani danych za granicę. W przypadku gdy zaistnieją przesłanki do przekazania danych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy Administrator poinformuje niezwłocznie o tym fakcie. 

Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres zgodny z Instrukcją 

kancelaryjną stanowiąca załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Przysługuje Pani/ Panu prawa do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych; 

 sprostowania swoich danych osobowych; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. 

 wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Skorzystanie z przysługujących praw, wymienionych powyżej, możliwe jest poprzez przesłanie na adres 

e-mail: iodo@mzgkim.lubaczow.pl; bądź złożenie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego 

do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów wniosku do administratora danych. 
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