
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2,  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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 (dalej: RODO).

Informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Głownie reprezentowany
przez Dyrektora.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem  danych  osobowych  u  Administratora  jest  Pan  Jakub  Kuszmider,   e-mail:

kontakt@iszd.  pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zdań wynikających  z Ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne

(Dz.U. z 2017r. Poz.1566 z póżn.zm) Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska

(Dz.U. z 2018r.poz.799 z póżn.zm.), Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016

r. Ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2017

poz. 328) Dz.U.2017.0.912 t.j.  - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

zmarłych ( Dz.U.2017.0.912)  i inne sektorowe ustawy,  a także  w celu wykonania określonych

prawnie  obowiązków i  zadań  realizowanych  dla  dobra  publicznego,  zgodnie  ze  szczególnymi

ustawami kompetencyjnymi

3. Pani/ Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów

prawa.

4. .Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,

 prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  

z  prawem przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych oraz  prawo do  wniesienia  sprzeciwu

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na

podstawie szczególnych przepisów prawa, tj. 



• przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub

innej osoby fizycznej;

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

•przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów

realizowanych przez administratora.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,

6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym

profilowaniu,

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

   


	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

