
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z 

przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dębicy, w tym informacje o monitoringu 

Realizując obowiązek administratora danych wynikający z treści art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze 
zm., dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przekazywaniem odpadów 

do PSZOK (dane osobowe zawarte w przedstawianym do wglądu dokumencie 

potwierdzającym tożsamość osoby i miejsce wytworzenia odpadów oraz wizerunek osoby i 

tablica rejestracyjna pojazdu rejestrowane przez monitoring wizyjny znajdujący się na terenie 

PSZOK) jest Zakład Usług Miejskich sp. z o.o. w Dębicy  wpisany przez Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000297564 („Administrator”). 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail: debica-zum@debica-zum.pl lub pisemnie 

na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: 

a) 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 gospodarowaniem przekazanymi odpadami, 

b) 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 miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych, zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa na terenie PSZOK. 

4. Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy 

Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty, którym Administrator 

powierzył dane osobowe w drodze stosownych umów, jak również podmioty uprawnione do 

otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Obszar działania PSZOK, w tym dojazd i obszar rozładunkowy, jest monitorowany. Monitoring 

wizyjny rejestruje wizerunek osoby dostarczającej odpady oraz tablice rejestracyjne 

wjeżdżających pojazdów. Celem monitorowania jest właściwa realizacja zadań PSZOK, 

zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie PSZOK, zabezpieczenie terenu przed 

wstępem osób nieupoważnionych poza godzinami otwarcia. Dane rejestrowane są przez 

okres do 30 dni, po czym są nadpisywane kolejnymi nagraniami. Dostęp do danych z 

monitoringu mają upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa w tym policja, właściwe jednostki prokuratury oraz inne organy 

ścigania w zakresie realizowanych przez nie zadań w ramach toczących się postępowań. 

6. Przetwarzanie danych osobowych następuje przez następujący okres: 

a) w przypadku danych osobowych zawartych w przedstawianym do wglądu dokumencie 

potwierdzającym tożsamość osoby i miejsce wytworzenia odpadów - każdorazowo przy 

dostarczeniu odpadów do PSZOK; 

b) w przypadku danych rejestrowanych przez monitoring wizyjny – do 30 dni. 
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7. Każda osoba fizyczna, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz 

nie wyłączają tego inne przepisy, posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Osobie nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, 

d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest również art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje przekazanie odpadów do PSZOK 

zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

opracowanym na podstawie aktów prawnych regulujących zasady odbierania odpadów 

komunalnych. 

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

międzynarodowej. 

11.  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 


