UCHWAŁA NR XXIII/164/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010; zm.:1579, z 2020 r., poz. 150, 284) Rada Miejska
w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3726)
dodaje się załącznik nr 1 do wzoru deklaracji, określonego w uchwale z dnia 30 maja 2016 r., pn. „Obowiązek
informacyjny", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Id: YIZJU-BEIJG-HNCWD-ZOPKS-IDAPG. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 1 do wzoru deklaracji
określonego w uchwale Nr XXVI/139/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że Państwa dane osobowe są zgodnie
z prawem gromadzone i przetwarzane dla celów urzędowych. W szczególności, informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Kłodawy, z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Sapalską, z którym mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: malgorzata.sapalska@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru
odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu|
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów określających zakres i tryb działania archiwum.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (gdy są przetwarzane poza
niezbędnym zakresem);
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych może
skutkować brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Podmioty te będą chroniły Państwa dane tak jak Gmina Kłodawa
i jej organy.
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Uzasadnienie
Z uwagi na wejście w życie 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 Nr 119, str. 1 z późn. zm.) została zmieniona treść art. 6n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Zgodnie z wyżej
wymienionym artykułem wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powinien zawierać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym zasadne jest
podjęcie niniejszej uchwały.
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