
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, 
ul.Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel.+48 58 323 60 00;fax: +48 58 302 39 41 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku:  e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; 
tel. +48 58 323 60 00; +48 58 323 60 68. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień 
administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz opartych na nich 
aktach prawa miejscowego - w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określenia podstawy ulg i zwolnień w tej opłacie, jak i jej egzekucji, nadto w celu realizacji usługi odbioru 
odpadów. 

4) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbiór odpadów i jest niezbędne do identyfikacji podmiotu 
zobowiązanego do wnoszenia opłaty oraz właściciela nieruchomości, z której usługa ma być realizowana, 
a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa 
podatkowego. 

5) Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom administratora, przetwarzającym 
tj. operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, wykonawcom usługi odbioru 
odpadów i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym na podstawie i w trybie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji 
celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w ramach 
konkretnego postępowania przewidzianego w przepisach prawa, jak i z powodu przetwarzania w celach 
statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, jak i ograniczenia 
przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych 
niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
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