
„Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/291/2016 r  

 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 lipca 2016 r. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła 

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych 

osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować 

poprzez email iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w celu realizacji ustawowych zadań Administratora związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi tj. prowadzeniem dokumentacji, naliczaniem opłat, wykonywaniem czynności 

egzekucyjnych lub usunięciem niezgodności w danych na podstawie następujących aktów prawnych:  

-  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2010 z późn. zm.),  

-  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).  

4. Dostęp do złożonych przez Pana/Panią danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez 

Administratora pracownicy wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle i tylko w 

niezbędnym zakresie. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych tylko i wyłącznie w celu świadczenia tej usługi, organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

podmioty, które realizują zadania dla Administratora w ramach stosownych umów.  

5. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.  

6. Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa – ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane.  

8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 

wynikających z przepisów prawa.  

9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w tym do 

uzyskania kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym) 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są 

ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej czynności 

administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

 
.....................................................................                                                                                                                                          

(data i czytelny podpis)”. 
 


