KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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,
zwanym dalej RODO, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Iłży reprezentowany przez
Burmistrza Iłży, z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27-100 Iłża;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: ilza@ilza.pl lub pod
nr tel. 48 341 22 41;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy :
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w szczególności:
- ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
(Dz. U. 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.),
- uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr XXIV/135/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr XII/94/19 z dnia 23 sierpnia 2019;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO),
c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania zgodnie z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Miejskim w Iłży Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny;
9) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania
(poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo
do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do
przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
11) Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
13) Szczegółowe informacje na stronie www.ilza.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

