KLAUZULA INFORMACYJNA
utylizacja azbestu
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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych
będzie: Wójt Gminy Zbójno. Możesz się z nim
osobowych został także powołany inspektor
kontaktować w następujący sposób: listownie na
ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
adres siedziby: 87-645 Zbójno, Zbójno 178a, ewysyłając e-mail na adres: iod@zbojno.pl.
mailowo: bip@zbojno.pl, telefonicznie: (54) 280
1921.
1)
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i b RODO oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów azbestowych w celu realizacji zadań związanych z utylizacją
azbestu i zawarcia z Tobą umowy.
2)

Twoja dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym
są nimi m.in. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z siedzibą: 87100 Toruń, ul. Fredry 8, podmioty wykonujące usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy
ścigania, podatkowe, kontrolne oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna i
faktyczna .
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże
przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3)

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym
również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
do 5 lat.

4)

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka
konieczność. Masz także prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych jeżeli zachodzą
przesłanki określone w art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki określone w
art. 18 RODO.

5)

Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator oraz jest konieczna do
zawarcia umowy.

6)

Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8)

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Komentarz [p1]: Proszę mnie
zweryfikować odnośnie retencji
danych

