Informacja o ochronie danych osobowych
Działając na podstawie 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) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym
związanych.
Administrator danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Biłgoraja z siedzibą Urząd Miasta Biłgoraj,Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj.
Inspektor ochrony danych osobowych:
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem może Pani/Pan
kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez email: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania:
3. Dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu wykonywania
czynności związanych wymiarem i poborem obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewidencji księgowej i egzekucji
należności - na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2010) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);
4. Dane będą również przetwarzane na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów na
administratorze ciąży obowiązek zarchiwizowania dokumentów ze sprawy;
Odbiorcy danych osobowych:
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) strony i inni uczestnicy postępowania, w szczególności w ramach pism w postępowaniu im doręczanych oraz w związku z ich prawem wglądu
w akta sprawy,
2) podmioty świadczące usługi doręczania pism,
3) archiwum państwowe, do którego po okresie archiwizacji przez nas może być przekazana dokumentacja,
4) podmioty przetwarzające - takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Gminą i tylko zgodnie z zapisanymi w umowie
poleceniami:
a) firma dostarczająca oprogramowanie księgowe - Mikrobit Sp. z o.o. ul. Zana 39, 20-601 Lublin,
b) dane mogą być również dostępne dla innych usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia
usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
c) dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, które wykonują usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Okres przechowywania danych:
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o
materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Biłgoraja instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat. Termin ten liczy się od końca
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty.
Prawa osób, których dane dotyczą:
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) ograniczenia przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi:
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Obowiązek podania danych:
9. Podanie danych osobowych obowiązkiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych niemożliwe będzie wykonywanie ww. zadań
Administratora.
10. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

