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KKLLAAUUZZUULLAA  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNAA  
(odpady komunalne) 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L:119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Drelów reprezentowana przez Wójta 
Gminy Drelów z siedzibą ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Radosław Struczyk,  
kontakt pod adresem e-mail: iod@drelow.pl lub telefonicznie 83 372 32 33. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c 
i g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu: 

a. realizacji świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych, 

b. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane 
będą przez okres przewidziany przepisami prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających  
z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa  
(t.j.: Dz. U.  2019 r., poz. 900 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 


