
  

 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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) – zwane dalej 

RODO, informujemy: 

1. Administratorem danych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 

76-270 Ustka, Numer KRS: 0000025900, tel/fax (59) 814 48 11; 814 42 77, e-mail: 

sekretariat@zgkustka.pl 

2. Celem zbierania danych jest odbiór odpadów komunalnych zgodnie z  ustawą z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454), przepisami wykonawczymi oraz prawem lokalnym.  

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 

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). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady realizacji podanych 

określone zostały w RODO. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia odpadów komunalnych w 

PSZOK.   

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać przekazane do Urzędu Miasta w Ustce 

oraz  udostępnione innym podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa.  

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących odbioru 

odpadów komunalnych.  

 

 

 

 


