
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 
(Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO, informuję, że 

1. Administratorem danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, 
komunalny@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 74. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  to iodo@um.raciborz.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

1) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na 
podstawie której naliczana jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) przeprowadzanie czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

3) przeprowadzenie czynności sprawdzających w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa, 

4) prowadzenie przewidzianych przepisami prawa postępowań dot. opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz przewidzianych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postępowań w pozostałym zakresie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO, Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa. 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane 
będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom 
upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby 
wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania 
danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane 5 lat od momentu wygaśnięcia obowiązku 
podatkowego, lub od momentu w którym uległy zmianie. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) żądania usunięcia danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązany/a do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie prowadzenie postępowania 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przy użyciu danych 
pozyskanych od podmiotów uprawnionych do podania danych osobowych. 

10. Dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą 
poddane profilowaniu. 

 
 
 

Zapoznałam/em się z ww. informacjami                         ....………………………………… 

                                                                                                          Data i Podpis 


