Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119,
stron 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/
Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe:
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
• email: iod@lublin.eu;
•
lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1,
20-109 Lublin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze tj:
• określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dane będą przetwarzane
w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
• poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieuiszczenia
opłaty, dane osobowe będą przetwarzane w celu jej przymusowego ściągnięcia w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
• organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym z wykorzystaniem systemów
elektronicznego monitorowania usługi odbioru odpadów (RFID) i rozpatrywania
zgłaszanych reklamacji w zakresie obsługi nieruchomości.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. c RODO
(niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z:
• ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
• ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego;
• ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
• uchwałą nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji
wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu

na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele
statystyczne – przez okres 10 lat. Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum
Państwowego) podlegają usunięciu. W przypadku, gdy zostanie wystawiony tytuł wykonawczy
i wszczęta na jego podstawie egzekucja w trybie określonym w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, przez okres trwania postępowania egzekucyjnego. Po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa,w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez okres 5 lat. Po tym okresie dane
(po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają usunięciu. W przypadku
reklamacji związanych z obsługą nieruchomości, zgłaszanych za pomocą elektronicznych
środków przekazu, przez okres obowiązywania umowy zawartej z danym podmiotem
realizującym usługę odbioru odpadów. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do
ich otrzymania przepisami prawa – Ordynacja podatkowa art. 298. Ponadto mogą być one
ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. usług
serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu (COIG
S.A.) oraz firmom odbierającym odpady komunalne (KOM-EKO S.A., EKOLAND Sp. z o.o.,
SUEZ Wschód Sp. z o.o, KOMA Sp. z o.o.).
7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać
profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein, Islandię i Wielką Brytanię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich
kopii;
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których
mowa w art. 16 RODO;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 18 RODO;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Prezydent Miasta Lublin w drodze decyzji określa
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

