KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
– dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji
zadań publicznych z zakresu administracji jest Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Plac
Marszałka. Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Z Administratorem
skontaktować się można poprzez adres e-mail: um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na
adres siedziby.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
numerem telefonu: 46 814 47 11, adresem e-mail: iod@miastorawa.pl lub pisemnie na adres
siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. c RODO celem
spełnienia wymogów prawnych.
4. Obowiązek podania danych wynika z:
 ustaw z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
(Dz. U. 2018 poz. 1454),
 uchwały nr VIII/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 roku nr XII/86/15. w sprawie
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka.
5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami
służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli
wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z instrukcja kancelaryjną
i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgodny), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wynika
z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

