INFORMACJA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem 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. U.
UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanej dalej ,,RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą
w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36;
2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
pod nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowrcoclaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Pani/Pana nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą
w Inowrocławiu przy ul. ks. P. Wawrzyniaka 33,
- Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33,
- kasy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu tj: kasa główna al. Niepodległości 4,
recepcja Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 ul. Rakowicza 93, kasa Krytej Pływalni ,, Wodny
Park” ul. Toruńska 46-48,
- Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna ul. Królowej Jadwigi 3
- podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, z możliwością przedłużenia
terminu przedawnienia o kolejne 5 lat;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz.
1454 z późn.zm) oraz Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
17 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę z sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz brak możliwości wykonania
usługi odbioru opadów komunalnych, z terenu Pani/Pana nieruchomości.

Zapoznałam/łem się z informacją
………………………………………
data i podpis

