
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z Uchwałą NR XXXI/347/20 Rady
Miejskiej Karpacza)

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Burmistrz Karpacza z siedzibą w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-

540 Karpacz – w zakresie przechowywanej przez Burmistrza Karpacza 
dokumentacji pisemnej dotyczącej zorganizowania na terenie miasta 
Karpacza zbiórki odpadów wielkogabarytowych;

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Karpacza można się skontaktować:

- pisemnie na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

- osobiście lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu

- telefonicznie: + 48. 75 76 19 975

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Karpacza wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
może się Pani / Pan skontaktować poprzez email umk-iod@karpacz.eu.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE 
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA 
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym;

 Uchwałą Nr XXXI/347/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 2020 
r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów na terenie Gminy Karpacz.
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w  celu  przeprowadzenia  na  ternie  Miasta  Karpacza  zbiórki  odpadów
wielkogabarytowych  na  podstawie  §  1  ppkt  4  Uchwały  Rady  Miejskiej
Karpacza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz.



ODBIORCY DANYCH Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

 wykonawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora w ramach 
świadczenia usług odbioru odpadów wielkogabarytowych

OKRES 
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Administrator będzie przechowywane dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a 
następnie przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania aktywów 
zakładowych.
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PRAWA 
PODMIOTÓW
DANYCH

Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd Miasta Karpacz mają prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych,  gdy  osoby  te  kwestionują

prawidłowość  danych,  przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoby  te
sprzeciwiają  się  usunięciu  danych,  Urząd  Miasta  Karpacz nie  potrzebuje  już
danych  osobowych  do  celów  przetwarzana,  ale  są  one  potrzebne  osobom,
których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy
osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych

ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


