KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z DOSTARCZENIEM ODPADÓW
DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBLINIE PRZY UL. GŁUSKIEJ 6
1. Administratorami Państwa danych osobowych w związku z dostarczeniem odpadów do Punktu Selektywnego Odbioru
Odpadów Komunalnych w Lublinie (PSZOK) są:
1.1. Prezydent Miasta Lublin, Plac Łokietka 1, 20–109 Lublin;
1.2. Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin.
2. Szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt z IOD jest możliwy pod następującymi adresami e-mail, odpowiednio dla każdego z administratorów:
iod@lublin.eu oraz iod@pcat.pl .
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przyjmowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
dostarczanych przez mieszkańców miasta Lublin oraz rozliczania usług dodatkowych1.
4. Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów
informatycznych, czy w zakresie dostarczania korespondencji.
5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów z pkt 3, a po tym czasie –
przez okres przedawnienia roszczeń, a także czas wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK.
7. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia
przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia
ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już
potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy
macie do tego prawo.
8. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce
komunalnej, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
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