
Załącznik nr 4 do Regulaminu PSZOK

Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejski  Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych
w Jaworznie ul. Północna 9b, nr tel. 32/745-10-40; iod@mznk.jaworzno.pl, NIP 6321926282,
REGON 240582275
Dane zbierane są w celu obsługi właściciela nieruchomości / mieszkańca w zakresie przyjmowania
odpadów  komunalnych  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  oraz  rozliczeń  usług
dodatkowych.  Dane  z  monitoringu  są  przekazywane  do  firmy  „CENTRUM  OCHRONY
SECURITY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul.
Jabłoniowej 5A odpowiedzialnej za ochronę PSZOK.
Miejski  Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych  w  Jaworznie  będzie  przetwarzać  Państwa  dane
osobowych tj.: imię i nazwisko lub nazwa firmy instytucji, PESEL, adres nieruchomości na której
zostały wytworzone odpady komunalne,  nr telefonu,nr rejestracyjny samochodu dostarczającego
odpady,  rodzaj  dostarczonych  odpadów komunalnych,  zapis  z  monitoringu.  Przetwarzanie  w/w
danych jest niezbędne do celów weryfikacji czy dostarczone odpady stanowią odpady komunalne
wytworzone  na  terenie  gminy  Jaworzno,  a  w  przypadku  odpadów  limitowanych  tj.  inne  niż
niebezpieczne odpady remontowe i budowlane dane te wykorzystywane są do celów ustalenia czy
ilości  mieszczą  się  w  ramach  należnego  bezpłatnego  limitu  oraz  do  wystawienia  fv  za
zagospodarowanie odpadów w przypadku przekroczenia w/w limitu. Zapis z monitoringu oraz nr
rejestracyjne  samochodów dostarczających odpady służy do celów polepszenia  bezpieczeństwa,
weryfikacji  przestrzegania  regulaminu  przez  mieszkańców  korzystających  z  samoobsługowego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Podanie danych związane jest z realizacją zadań publicznych określonych w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn.zm.)
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  w/w celów, a  po tym
czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego
prawa. 
Właściciel nieruchomości / mieszkaniec korzystający z PSZOK ma prawo do:

1) dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, 

2) usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  które  nie  są  niezbędne  do  realizacji  zadań
ustawowych 

3) wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  danych,  które  nie  są  niezbędne do realizacji
zadań ustawowych

4) przenoszenia danych,

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


