
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O . 
W ZGORZELCU

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane osobowe będą przetwarzane w celu zbierania danych, w szczególności w celach organizacji

szkoleń, wystawiania zaświadczeń, rejestrowania i przechowywania danych wrażliwych oraz
skierowań do lekarza medycyny pracy.

- na podstawie: art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze),  art.9 ust.2 lit.b RODO (przetwarzanie jest niezbędne w
celu wypełnienia  obowiązków w dziedzinie  prawa pracy)  oraz  Kodeksu pracy,  dział  dziesiąty,
Bezpieczeństwo i higiena pracy.

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z. o. o., w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
określonego w pkt 2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa,

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada  Pani/Pan 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).

- W przypadku gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  Pani/Pana zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w  szczególności
przepisami ustaw, o których mowa w pkt. 2. Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi
podjęcie wnioskowanych  czynności,  rozpatrzenie  wniosku,  wydanie  decyzji,  zaświadczenia.  W
pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH OPŁAT ZA GROBY ORAZ SKŁADAJĄCYCH PODANIA NA CMENTARZU KOMUNALNYM 
W ZGORZELCU

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

7. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

8. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane  osobowe  będą  przetwarzane  w celu  pobrania  opłaty  za  miejsce  pod  grób;  organizacji

pochówku; wydania decyzji na wycinkę drzewa, sprzedaży miejsca na cmentarzu lub innej
decyzji według złożonego pisma. 

- na podstawie: art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze),  art.6 ust.1 lit.c RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

9. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z. o. o., w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

10. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
określonego w pkt 2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa,

11. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada  Pani/Pan 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).

- W przypadku gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  Pani/Pana zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

12. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w  szczególności
przepisami,  o  których  mowa  w pkt.  2.  Niepodanie wymaganych  prawem  danych  uniemożliwi
podjęcie wnioskowanych czynności m.in. wystawienia faktury za opłatę za grób, pogrzeb lub
wydania decyzji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY ORAZ WNIOSKUJĄCYCH O ODBIÓR ODPADÓW W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O . 
W ZGORZELCU

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

13. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

14. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane osobowe będą przetwarzane  w celu zawarcia umów oraz wystawienia faktur za  odbiór

odpadów.
- na podstawie: art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze),  art.6 ust.1 lit.  b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz Ustawy z dnia 13-09-1996 o utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.U.  z  2020  poz.  1439);  Ustawy  z  dnia  08-03-1990  o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713), Uchwały Nr 213/2020 Rady Miasta Zgorzelec z
dnia 27-10-2020.

15. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z. o. o., w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

16. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
określonego w pkt 2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa,

17. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada  Pani/Pan 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).

- W przypadku gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  Pani/Pana zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

18. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w  szczególności
przepisami,  o  których  mowa  w pkt.  2.  Niepodanie wymaganych  prawem  danych  uniemożliwi
podjęcie wnioskowanych czynności. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być
dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O . 
W ZGORZELCU

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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  (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  z
tym związanych:

19. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

20. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  zatrudnienia  oraz  związanych  z  tym

obowiązków  i  praw  wynikających  z  zawartej  umowy  o  pracę,  zakresu  czynności
i regulaminów wewnętrznych, 

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą),  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zmianami), ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz.300 ze mianami) i ustawy z dnia 26
lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst  jednolity  Dz.U.  2018 r.,  poz.1509 ze
mianami).

21. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych  osobowych  na  podstawie  przepisów prawa np.  organy  administracji  publicznej  (Urząd
Skarbowy),  państwowe  jednostki  organizacyjne  (ZUS)  oraz  podmioty,  które  na  podstawie  umów
przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z o. o., w szczególności w ramach
świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

22. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w  pkt  2,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa.

23. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada Pani/Pan 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).

- W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  Pani/Pana  zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

24. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  w szczególności
przepisami ustaw o których mowa w pkt. 2, tiret drugi i jest niezbędne dla realizacji obowiązków
i praw wynikających z umowy o pracę. Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi
realizację Pana/Pani zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być
dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA STRON UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZAWIERANYCH Z MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.
O . W ZGORZELCU

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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  (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z
tym związanych:

25.Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

26.Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i  wykonania  umowy  cywilnoprawnej1

np.: umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz w celu wykonania obowiązku dokonania zgłoszenia danych
do ZUS i Urzędu Skarbowego. 

- na podstawie:  1art.6 ust.1 lit.  b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed  zawarciem  umowy),  2art.6  ust.1  lit.  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze)  oraz  ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  o
systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz.300 ze mianami) i ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz.1509
ze mianami)

27.Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
określonych  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  szczególności:  organy
administracji publicznej (Urząd Skarbowy), państwowe jednostki organizacyjne (ZUS) oraz podmioty,
które  na podstawie  stosownych umów przetwarzają  dane  osobowe dla  których Administratorem jest
MPGK sp z o. o., w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.

28.Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w
pkt  2,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa.

29.Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada Pani/Pan 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).

- W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  Pani/Pana  zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

30.Czy muszę podać swoje dane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy i wypełnienia
obowiązków  Administratora  określonych w pkt  2.  Niepodanie wymaganych  prawem danych
uniemożliwi  zawarcie  umowy. W  pozostałym  zakresie  podanie  danych  osobowych  może  być
dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 W CELU PRZEKAZANIA ODPADÓW NA PSZOK

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

31. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

32. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania odpadów komunalnych na wysypisko lub

PSZOK oraz weryfikacji danych uprawniających do przekazania odpadów.
- na podstawie: art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego  ciążącego  na  administratorze)  oraz  Ustawy z  dnia  14  grudnia  2012 r.  o  odpadach;
Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska;  Rozporządzenie  Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

33. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z. o. o., w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

34. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
określonego w pkt 2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa,

35. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada  Pani/Pan 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).

- W przypadku gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  Pani/Pana zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

36. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w  szczególności
przepisami,  o  których  mowa  w pkt.  2.  Niepodanie wymaganych  prawem  danych  uniemożliwi
podjęcie wnioskowanych czynności. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być
dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA KANDYDATÓW DO PRACY W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O . W ZGORZELCU

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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  (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  z
tym związanych:

37. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

38. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji pracowniczej, 
- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy),  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z  dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks
Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zmianami).

39. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z. o. o., w
szczególności                  w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.

40. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
określonego w pkt 2: 

- dokumenty  aplikacyjne  kandydata,  który  zostanie  wyłoniony  w procesie  naboru,  zostaną
dołączone do jego akt osobowych. 

- dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wymienione w protokole z naboru, podlegają
zwrotowi na pisemną prośbę kandydata lub w przypadku jej braku zniszczeniu niezwłocznie
po zakończeniu naboru.

- Na podstawie pisemnej zgody kandydata dokumenty aplikacyjne mogą być przechowywane
w celu wykorzystania  w trakcie  przyszłych naborów, nie dłużej  jednak niż przez okres 1
roku.

41. Jakie prawa Pani/Pan przysługują?
- Posiada Pani/Pan 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).

- W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  Pani/Pana  zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

42. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w  szczególności
przepisów ustawy, o której mowa w pkt. 2. Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi
Pana/Pani  uczestnictwo  w  procesie  rekrutacyjnym. W  pozostałym  zakresie  podanie  danych
osobowych może być dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

43. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) –  ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

44. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane osobowe będą przetwarzane  w celu  księgowania wpłat; wysyłania zawiadomień o opłacie

dodatkowej.
- na podstawie: art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na  administratorze),  Ustawa o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji
oraz  Uchwały Rady Miasta Zgorzelec; Uchwały 156/2020 z 31.03.2020; uchwały 163/2020 z
12.05.2020;Zarządzenia numer: 262/45/20 BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC Z DNIA 06
MAJA 2020.

45. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z. o. o., w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

46. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
określonego w pkt 2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa,

47. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada  Pani/Pan 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).

- W przypadku gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  Pani/Pana zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

48. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w  szczególności
przepisami,  o  których  mowa  w  pkt.2.  Niepodanie wymaganych  prawem  danych  uniemożliwi
podjecie wnioskowanych czynności. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być
dobrowolne. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwane  dalej  RODO),
informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

49. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
- Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej  sp.  z  o.  o.  w  Zgorzelcu,  ul.  Łużycka  3,  59-900  Zgorzelec;
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl , tel.: +48 75 7758484, 7757990.  

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) –  ochronadanych@mpgk.zgorzelec.pl

50. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
- dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przekazania  danych  do  systemu  KPSYS,  a  w

szczególności do weryfikacji oraz sprzedaży abonamentów typu „M”, „P”, „O”.
- na  podstawie:  art.6  ust.1  lit.a  RODO  (przetwarzanie  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane

dotyczą),  art.6  ust.1  lit.c  RODO (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku
prawnego  ciążącego  na  administratorze)  oraz  Uchwały  Rady  Miasta  Zgorzelec;  Uchwały
156/2020  z  31.03.2020;  uchwały  163/2020  z  12.05.2020;Zarządzenia  numer:  262/45/20
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC Z DNIA 06 MAJA 2020.

51. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MPGK sp. z. o. o., w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

52. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
określonego w pkt 2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa,

53. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
- Posiada  Pani/Pan 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).

- W przypadku gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  Pani/Pana zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

54. Czy muszę podać swoje dane?
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w  szczególności
przepisami,  o  których  mowa  w  pkt.2.  Niepodanie wymaganych  prawem  danych  uniemożliwi
podjecie wnioskowanych czynności. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być
dobrowolne. 


