
       

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą  w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a.  

Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom.  

Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy na odbiór odpadów komunalnych 

przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą 

wykorzystywane w celu: 

a)  wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania i czystości i 

porządku w Gminie Lwówek Śląski, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług  i 

rozliczeń po ich zakończeniu, 

b) wystawiania i przechowywania kart przekazania odpadów, 

c) sporządzania informacji, w tym sprawozdań  dla gminy i innych podmiotów 

wynikających z przepisów o  utrzymania i czystości i porządku w gminie oraz 

przepisów dotyczących odpadów. 

Z danych uzyskanych przy przyjmowaniu odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych przedsiębiorstwo   będzie korzystać: 

a)  przez czas  prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

b) przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane ,  

c) przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać sprawozdania dotyczące 

odpadów. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) 

oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (  tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze 

zm.). 

Do zawarcia umowy wymagane jest podanie przez  danych zawartych w formularzu przyjęcia 

odpadów. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia odpadów komunalnych do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . W przypadku niepodania danych przyjęcie 

odpadów jest  niemożliwe. 

Dane osobowe mogą być przekazywane: 

a)  podmiotom przetwarzającym dane w imieniu spółki , uczestniczącym w 

wykonywaniu czynności : 

- obsługi systemów informatycznych; 

- podwykonawcom wykonującym na naszą rzecz  obowiązki wynikające z umowy;  

- podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, audytowe , pomoc prawną,  



   podatkową, rachunkową, ubezpieczeniową; 

b) organom którym na mocy obowiązujących przepisów istnieje obowiązek 

przekazywania informacji i  sprawozdań dotyczące odpadów komunalnych; 

c) innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu: 

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – banki, instytucje płatnicze;  

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe, podatkowe,  

   ubezpieczenia – w zakresie  w jakim staną się administratorem danych. 

Dane nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Przysługuje Państwu  prawo: 

a) sprostowania danych osobowych, 

b) poprawienia danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych – wstrzymania przetwarzania danych  lub 

nieusuwanie danych , w zależności od treści złożonego wniosku, 

d) usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,  

e) dostępu do danych osobowych w postaci informacji o przetwarzanych danych 

osobowych oraz kopii danych, 

f) przenoszenia danych, 

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając do spółki  wniosek o udostępnienie 

danych osobowych. 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

 

Dane kontaktowe Administratora : 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.  z o.o. 

Ul. Nadbrzeżna 5a  , 58-420 Lubawka 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

iod@sanikom.com.pl lub kontakt listowy na adres administratora . 

 

 

mailto:iod@sanikom.com.pl

