Obowiązek informacyjny dla osób, dla których ZWiK Sp. z o. o. przekazuje osad stabilizowany

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. 18-100 Łapy, ul Płonkowska 44. W celu skontaktowania się z Administratorem
może Pani/Pan napisać e-mail na adres: iod@zwiklapy.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania osadu stabilizowanego
oraz związanych z tym obowiązków Administratora tj. powiadomieniem wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów oraz
sprawozdawczości na podstawie art. 76 oraz 96 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Dz.U. 2018 poz. 21 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO1.
3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji
celów do jakich zostały zebrane. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych
uniemożliwi przekazanie osadów stabilizowanych.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych.
5) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
6) Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z zastrzeżeniem
podmiotów, którym dane osobowe będą musiały być udostępnione na podstawie
przepisów prawa.
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym
zakresie.
1)

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z wyżej wymienionymi informacjami.

……………………………………..
Podpis

Rozporządzenie 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
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