
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. L119/1) (dalej Rozporządzenie), informuję iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2,  

43-200 Pszczyna. 

• Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora wskazany powyżej. 

• Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru działalności regulowanej 

 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydania 

zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

• Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia, art. 7 ust. 1 pkt 2, 

art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). 

• Dane będą przechowywane wieczyście zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. 

(Dz.U. Nr 14 poz. 67). 

• Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 

danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  

operatorowi pocztowemu lub kurierowi; ponadto w zakresie stanowiącym informację 

publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane w BIP Gminy – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie 

będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 

ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały 

naruszone. 


