
Klauzula informacyjna 
Niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 65-

120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110c, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000710867,

posiadający numer REGON 369088434 oraz numer NIP 9291935785.

2. Administrator Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Rafała Wielgusa,

z którym można się kontaktować w następujący sposób: tel. 684114000, email iod@bhpex.pl lub

klikając w link Inspektor Ochrony Danych

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest gdy osoba,

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie

określonych celów;

b) wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów dotyczących świadczenia

usług komunalnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) – podstawą prawną

jest wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c

RODO,

c) wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów szczególnych dotyczących

realizacji zadań nałożonych na jednostki publiczne – podstawą prawną jest wypełnienia

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d) wykonania umowy o usługi komunalne, w szczególności umowy o świadczenie usług w

zakresie odbioru odpadów komunalnych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania

do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

e) realizacji obowiązków publicznoprawnych Administratora wynikających w szczególności

z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów ustawy z dnia 14 lipca

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.)

– podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze –

art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

f) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na

umożliwieniu Administratorowi dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1

lit. f RODO.

4. Źródłem Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą. Zakres przekazywanych

danych związany jest z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem realizowanego celu.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na

podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to upoważnione organy państwowe, firmy

na podstawie umów powierzenia danych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umów oraz przez

okres 6 lat od daty wystawienia faktury. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie

niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez

Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany

przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu

względem przetwarzania danych.

8. Prawa zgodnie z art. 15 i nast. RODO Prawo żądania potwierdzenia, czy dane osobowe są

przetwarzane: prawo do informacji o tych danych osobowych oraz o informacjach wymienionych

szczegółowo w art. 15 RODO. Pod pewnymi warunkami prawnymi przysługuje prawo do
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sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania na mocy art. 

18 RODO oraz prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") na mocy art. 17 

RODO. Ponadto przysługuje prawo do otrzymania podanych danych w ustrukturyzowanym, 

powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych) 

zgodnie z art. 20 RODO, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za pomocą 

zautomatyzowanych procedur i opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. 

a) RODO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b) RODO.  

 
Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne 

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 

państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

Wycofanie zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można odwołać swoją zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 

c) Prawo do złożenia skargi 

Przysługuje prawo złożenia skargi do Administratora lub do organu nadzorczego ds. ochrony danych, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

d) Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO 

Przysługuje prawo do wniesienia na każdym etapie przetwarzania danych sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na 

podstawie uzasadnionych interesów). Sprzeciw można przesłać do Administratora bez żadnych formalności. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany 

ani nie będą profilowane. 

12. Podanie danych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie 

skutkował niemożliwością wykonania umowy w przypadku gdy podanie danych wynika z 

przepisów prawa. 


