
Klauzula informacyjna  

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) 

dotycząca  przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku  prawnego ciążącego na 

administratorze wynikająca z (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.)zwany 

dalej   RODO. 

Szanowni Państwo  

1. Administratorem  Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem 
odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów jest Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. o.o. ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz. 

2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się 
skontaktować za pośrednictwem adresu: sekretariat@pk-raciborz.pl   

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  w celach związanych z  
przyjmowaniem odpadów komunalnych oraz rozliczaniem usług dodatkowych w zakresie : imię i 
nazwisko, adres nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady, numer rejestracyjny.  

4. Podstawą przetwarzania : 
 

⎯ Wykonanie zadań realizowanego w interesie publicznym przez Administratora - art. 
6 ust. 1 lit . e RODO,(ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach z późniejszymi zmianami)  
 

⎯ Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO) - 
właściwa realizacja zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych 
odpadów komunalnych. 
 

5. Państwa   dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom: 
 

⎯ Urzędowi Miasta Racibórz ul. Batorego 6, za pośrednictwem uprawnionych podmiotów, 
którym powierzono  realizację zadań realizowanych w interesie publicznym. 

⎯ uprawnionym do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
⎯ podmiotom świadczącym usługi, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych 

osobowych, 
⎯ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia 

korespondencji. 
 

6. Państwa  dane osobowe przechowywane będą przez cały okres niezbędny do  realizacji celów , 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed roszeniami przez Administratora.   

7. Państwa  dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

8. Przy przetwarzaniu Państwa  danych osobowych nie stosujemy metod polegających na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania . 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje przekazanie odpadów do PSZOK. 
Regulują to akty prawne dotyczące  odbierania odpadów komunalnych. 

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo 
do  ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków o których mowa art. 18.ust.2 RODO, 

11. Nie posiadają Państwo prawa do usunięcia danych (w związku z art.17 ust.3 lit. b., d. lub e. RODO), 
przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO) oraz prawa wniesienia sprzeciwu (zgodnie z ar.21 
RODO),gdyż podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze(art.6 ust.1 lit. c. RODO. 

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


