
 

Klauzula informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Wodzisławiu Śląskim 
 
Na podstawie 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, jak 

również dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, miejsca wytworzenia odpadu, osoby 

transportującej, rodzaju i ilości wytworzonego odpadu, które to dane przekazywane są poprzez złożenie 

oświadczenia o miejscu wytworzenia odpadu oraz wizerunek osoby i tablica rejestracyjna pojazdu rejestrowane 

przez monitoring wizyjny znajdujący się na terenie PSZOK) jest jednostka publiczna - Służby Komunalne Miasta 

w Wodzisławiu Śląskim  pod adresem 44-300 Wodzisław Śląskim ul. Marklowicka 21  e-mail: 

sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl. („Administrator”). 

2) Administrator danych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim, z którym można skontaktować się 

skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - email: 

iodo.szlachta@wp.pl a także pod adresem Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław 

Śląski ul. Marklowicka 21 e-mail: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl. 

3) Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze] – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych 

związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami, oraz w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w tym 

weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych. 

4) Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, prowadzący 

PSZOK, członkowie organów Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe w drodze 

stosownych umów (w tym ZDM z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim), jak również podmioty uprawnione do 

otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wgląd do przedstawianego dokumentu przez osobę 

dostarczającą odpady, każdorazowo przy dostarczeniu odpadów do PSZOK. Z kolei 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 oraz spełnianiem wymagań wynikających z 

ustawy o odpadach. 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) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7) 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 przez PSZOK. 

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

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
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