
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania 

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

w tym informacja o monitoringu. 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie 

Sp. z o.o.; ul. Spółdzielcza 4; 12-140 Świętajno. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. pod numerem tel. nr +48 664 978 846 
lub za pomocą adresu email w.popielarczyk.zgk@o2.pl . 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: 
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO” – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze – w celu właściwej realizacji zadań  PSZOK w tym 
weryfikacji dostarczonych odpadów komunalnych; 

b. art. 6 ust. 1 lit. e „RODO” – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym - w celu realizacji przez Administratora zadań 
publicznych związanych z zarządzaniem gospodarowanymi odpadami (wywóz, 
unieszkodliwianie); 

c. art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu: 

• monitorowania obszaru działania PSZOK, 

• potwierdzenia uprawnień osób do korzystania z PSZOK,  

• zapewnienia  bezpieczeństwa pracowników  i ochrony  mienia. 
4. Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, 

jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na postawie przepisów prawa 
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

5. Obszar działania PSZOK (obszar rozładunkowy, miejsce składowania odpadów przekazywanych do 
PSZOK, baza transportowa, brama wjazdowa) – jest monitorowany. Monitoring wizyjny rejestruje 
wizerunek osoby dostarczającej odpady. Celem monitorowania jest właściwa realizacja 
regulaminowych zadań PSZOK, jak również zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na jego 
terenie. Monitoring wizyjny ma również na celu zabezpieczenie terenu przed dostępem osób 
trzecich oraz zapewnienie  bezpieczeństwa pracowników  i ochrony  mienia . 

6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych i są 
dostępne przez okres nie dłuższy niż 30 dni. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy „RODO” 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 


