Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą przekazywanych
przez P.U.H.P Lech Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 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) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie
ochrony danych osobowych informujemy, że:
1.

[Dane Administratora] Administratorem danych osobowych przekazanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo –
Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, wpisana KRS: 0000097008
(„Administrator”).
2. [Inspektor Ochrony Danych] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba przekazująca dane
osobowe może skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.
3. [Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło danych] Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres,
numer telefonu i nazwa firmy oraz inne dane identyfikujące, które Państwo przekazują Administratorowi.
4. [Źródło danych] Państwa dane zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwa, jak również mogą zostać nam
przekazane przez właściwy organ np. Urząd Miejski w Białymstoku w związku z realizacją przez Administratora zadania z zakresu
zarządzania systemem gospodarki odpadami.
5. [Podstawa prawna i cel przetwarzania danych] Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
realizacji zadania zleconego Miasta Białystok w zakresie zarządzania kompleksowo systemem gospodarki odpadami
komunalnymi, w tym odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; rozpatrywania zgłaszanych przez mieszkańców skarg i wniosków,
w związku z załatwianiem indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach powierzonej
Administratorowi władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit e) RODO),
- realizacji uzasadnionych interesów Administratora polegających kontakcie (telefonicznym, mailowego, korespondencyjnego)
z zainteresowanymi tym kontaktem mieszkańcami celem prawidłowej realizacji zadań powierzonych Administratorowi (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
6. [Odbiorcy danych] Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom
organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom
świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw
i obowiązków wynikających z rozmowy telefonicznej powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do
otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Administrator może udostępnić Państwa dane
Wykonawcom odbierającym odpady lub zaopatrującym Państwa w pojemniki na odpady – w zależności od sektora odbioru
odpadów tj. MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok; PUK Hajnówka Sp. z o.o.
Łowcza 4, 17-200 Hajnówka; Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża; KOMA Sp. z
o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok.
7. [Czas przetwarzania danych] Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego
Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Administrator jest uprawniony przetwarzać
powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania. W przypadku
danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
8.
[Prawa osób, których dane dotyczą] Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo 1) żądania dostępu do jej
danych osobowych, 2) żądania ich sprostowania, 3) żądania ich usunięcia, 4) żądania ograniczenia ich przetwarzania, 4) prawo
do przenoszenia danych. Realizacja przedmiotowych praw jednostek odbywa się na zasadach oraz z uwzględnieniem ograniczeń
określonych w art. 15-22 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby,
której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych
osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej
albo na adres poczty elektronicznej iodo@lech.net.pl.
9. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia informacji przez
Administratora, do odpowiedzi na wniesioną skargę/wniosek, do załatwienia indywidualnej sprawy mieszkańca z zakresu zadania
publicznego.
10. [Brak profilowania i przekazywania danych poza EOG] Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani
innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

