
Realizując nałożone na administratora danych obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o z siedzibą w 

Koniecpolu, przy ul. Zachodniej 30/40, 42-230 Koniecpol, NIP: 9492193190, e-mail iod@mpk.koniecpol.pl 

2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub 

przesyłając korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej:iod@mpk.koniecpol.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię̨, nazwisko lub nazwę̨ posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub 

siedziby, nr PESEL, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, zostały pozyskane od 

osób, których dane dotyczą̨.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu:  

a) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą̨, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działania 

przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą̨ art 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) wykonania określonych prawem zadań́, wynikających z:  

▪ art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21 z późn. zm.) 

▪ art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę̨ i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 650 z późn. zm.), 

▪ art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132, poz. 622). 

5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.  

6. Pani/ Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w umowie, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:  

• realizacji wykonywanych zadań, 

• możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń, 

• wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych, 

• przetwarzanie w celach statystycznych i archiwalnych. 

 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.  

8. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć́ udzieloną zgodę̨, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność́ 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż̇ przetwarzanie danych 

osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy.  

10. Pani/ Pana dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również̇ w formie profilowania.  

 


