
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

na podstawie art. 13 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), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Marki. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem Al. Marszałka 

Piłsudskiego 95, 05-270 Marki. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

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

skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@marki.pl 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawny. 

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c) 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. Urz. UE. L Nr 119), 

-  art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane  innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora oraz organów podatkowym lub 

organów egzekucyjnych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

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

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SAKRGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych 

osobowych przez Pana/Panią deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 


