
INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych kontaktowych 

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE 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 (dalej RODO) 

informujemy, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) z 

siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Pierwszej Brygady 35, tel. 91 834 18 30, zuk@zuk-

stargard.pl 

2) Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u nas Inspektor Ochrony Danych - dr Marlena 

Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem iod@zuk-stargard.pl lub siedziby 

Administratora wskazanym powyżej. 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktowania się z Państwem w sprawach realizacji zadań 

wykonywanych przez nas w interesie publicznym, w szczególności określonych w naszym statucie 

oraz w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i 

c RODO oraz przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach,  ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi współpracujemy w związku z 

wykonywaniem zadań realizowanych zgodnie ze statutem i w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty 

upoważnione z mocy prawa. 

5) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 

prawa. Prawa te można realizować kontaktując się z ZUK (pkt. 1 i 2). 

6) W przypadku uznania, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 

2. 

7) Podanie przez Państwo danych jest niezbędne do kontaktowania się z Państwem w sprawach 

realizowanych przez nas zadań. 

8) Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do 

kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wykonywaniem przez nas zadań 

realizowanych w interesie publicznym - jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich 

archiwizowaniu. 

Dyrektor 

Zarządu Usług Komunalnych 

w Stargardzie 

zuk@zuk-stargard.pl
zuk@zuk-stargard.pl
iod@zuk-stargard.pl

