Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Imię i nazwisko
Firma
Telefon
E-mail
Adres (Kowary)
Opis zgłoszenia

dokładna
DATA

Administrator, dane
kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych
Cele przetwarzania, czas
przechowywania
poszczególnych kategorii
danych, podanie danych
Odbiorcy danych

Miasto Kowary, reprezentowane przez Burmistrza Miasta, z siedzibą Urzędu na ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary:
osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl

•

telefonicznie: 75 64 39 222

•

pisemnie: na adres siedziby Urzędu

W Urzędzie Miejskim w Kowarach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Dane będą przetwarzane przez Miasto Kowary w celu:



wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym art. 6 lit. e RODO w szczególności zadań
wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Kowarach XVIII/117/20 z dnia 23 stycznia 2020 roku
Dane przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia i przechowywane przez okres 5 lat od przyjęcia zgłoszenia,
podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.
Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

•
•
Prawa osoby, której dane
dotyczą

•

PUPiH COM-D Jawor sp. z o. o, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor
EKO Kowary Sp. z o.o, ul. Zamkowa 2a, 58-530 Kowary

Inne podmioty przewidziane zgodnie z obowiązującym przepisem prawa.
Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miejskim w Kowarach 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, Administrator 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.

