
KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZYJMOWANIE ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

Zgodnie z art. 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 (dalej: RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie Gminy 
Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, 43 – 227 Miedźna. 

2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: 
iod@miedzna.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji systemu zbiórki odpadów 
problemowych od mieszkańców, w tym w zakresie potwierdzenia miejsca zamieszkania osób 
przywożących odpady do punktu oraz pochodzenia dostarczonych odpadów, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a i c RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, 
w którym zadanie zostanie zrealizowane. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów do 
PSZOK; 

8.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz 
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

9.Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 
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