Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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)
(Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako, RODO), informujemy:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Byczynie
jest Burmistrz Byczyny. Dane kontaktowe Administratora:
• adres: ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna;
• telefon: (77) 413 41 50;
• e-mail: um@byczyna.pl;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@byczyna.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, oraz 6h ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie lub podanie niepełnych
danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska S.A, bank obsługujący
jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne, oraz inne organy
publiczne, sądy i instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami archiwalnymi tj. m. in. ustawą z dnia 15 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17
RODO, ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu,
w przypadkach określonych w art. 21 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt. 6 należy skontaktować się z
Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych.
7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać
wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

