Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/80/2019
Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

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 „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ciepielów jest Wójt
Gminy Ciepielów z siedzibą przy ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel. 048 37 88 080, adres e-mil:
gmina@ciepielow.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych, adres e-mail: ewidencja@ciepielow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Ciepielów, sprawowania nadzoru nad sposobem gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy Ciepielów oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c, 6h, 6m, 6o) oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa.
4. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Gminy w Ciepielowie, w szczególności
firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz firmy wywozowe
świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych w danym sektorze.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w
szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Minimalny okres przechowywania wynosi 10 lat.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
oraz prawo o wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.

Ciepielów, dnia…………………

……………….………………………
/czytelny podpis/

