KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pan Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina –
Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki
Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust 1 lit. a lub lit. c RODO na podstawie niżej
wymienionych aktów prawnych:
a. Art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 6m ust. 1, art. 6r ust 3 i 3d ustawy z dnia 13.09.1996
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1454 z póź. zm.)
b. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800 z późn. zm.)
c. Uchwała XXXII/461/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22.06.2017 w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina (Dz.U. z 2017 roku,
poz. 3243)
d. Uchwała nr XXXII/460/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz.U. z 2017 roku, poz. 3242)
e. Uchwała nr XV/184/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 5258)
f. Uchwała nr XV/181/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
tej opłaty (Dz.U. z 2015 roku, poz. 5066)
g. Uchwała nr XV/182/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(Dz.U. z 2015 roku, poz. 5067)
h. Uchwała nr XV/183/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2015 roku, poz. 5494)
4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom.
Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu
osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów
prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit.
a) lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych
od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed
wycofaniem pozostają zgodne z prawem. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie.
9. Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych
w trybie zautomatyzowanym.
Koszalin, 25 maja 2018 roku

