
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 I. ADMINISTRATOR DANYCH  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach,  

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.  

 II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl;  

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.  

 III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych w ustawie  

o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawie Ordynacja podatkowa do wykonania obowiązków wynikających 

umów lub przepisów ustaw lub w zakresie realizowanych zadań publicznych związanych ze zbieraniem, wywozem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, ściągnięciem, monitorowaniem i egzekucją opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz w celu zapewnienia technicznej obsługi bazy danych. 

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonywania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia 

działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w innym celu i zakresie związanym z realizacją obowiązków gminy, o których mowa w ust.1.  

 IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy  

o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiotom:  

1. służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym  

i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

publicznych, 

2. operatorowi pocztowemu oraz stronom prowadzonych postępowań, 

3. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, 

4. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu 

dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą, 

5. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny  

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych  

w odrębnych przepisach, 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku  

z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego 

rozbudową). 

 V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z ustawy 

o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

 VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH  

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:  

1) dostępu do treści swoich danych osobowych;  

2) sprostowania (poprawiania) i uzupełniania swoich danych osobowych;  

3) usunięcia swoich danych osobowych;  

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  

5) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych.  

 VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY  

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie 

wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.  

 VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE 

PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

2. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie 

poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy. 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 
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