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KLAUZULA INFORMACYJNA 

- dotycząca osób realizujących wniosek

Na podstawie art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części 
„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta Urzędu m. st.     
NIP: 525-10-104, REGON: 010352346, kontakt: tel. +48 (22) 277 04 33 - mail:  zom@zom.waw.pl 
(zwany w dalszej części „Administratorem”).

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail:  iod@zom.waw.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji złożonego wniosku – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 15, 

art., 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 RODO;
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności 

związanych z archiwizacją dokumentacji - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO w związku z 
Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi, dostawcy systemów  
informatycznych i usług IT, instytucje upoważnione z  mocy przepisów prawa oraz instytucje na 
mocy wiążących umów. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być 
ujawniane każdemu zainteresowanemu lub mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie 
z przepisami prawa.

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są  
przetwarzane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu 
Akt obowiązującego w Zarządzie.

6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,  
ograniczenia przetwarzania danych.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy  
uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Odmowa podania danych 
osobowych uniemożliwia realizację wniosku.

9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa  
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


