Klauzula informacyjna w zakresie przekazywania danych osobowych w związku
z wjazdem pojazdów transportujących odpady na teren ZUOK w Hryniewiczach i
ZUOK w Białymstoku
1)

2)

3)

4)

5)

W związku z wjazdem na teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Hryniewiczach oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
kierowcy pojazdów transportujących odpady rejestrują się na Posterunku wagi i
przekazują następujące dane osobowe: nazwa / firma przekazującego odpady, nazwa /
firma transportującego odpady, imię i nazwisko kierowcy przedsiębiorcy
transportującego odpady, nr boczny lub rejestracyjny pojazdu i naczepy, podpis
kierowcy, dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym znajdującym się na terenie
ZUOK Hryniewicze i ZUOK w Białymstoku (dane osobowe), a także: miejsce pochodzenia
(wytworzenia) odpadów i ich klasyfikację - kod odpadu.
[Administrator Danych] Administratorem danych osobowych przekazanych przez
kierowców pojazdów transportujących odpady przy wjeździe na teren Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku oraz Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo Produkcyjne „LECH" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008
(„Administrator").
[Inspektor Ochrony Danych] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym osoba przekazująca dane osobowe może się skontaktować w sprawach
ochrony przekazanych danych osobowych przez e-mail: iodo@lech.net.pl lub pisemnie
na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 2).
[Cele i podstawy prawne przetwarzania] Dane przetwarzane są w celach:
a) realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych gospodarowaniem
przekazanymi odpadami (art.6 ust. 1 pkt e RODO),
b) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w
Białymstoku będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora np.
w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego (art. 6 ust.
1 lit. f RODO), jak również wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit c RODO).
[Odbiorcy danych] Odbiorcą przekazanych danych osobowych mogą być upoważnieni
pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające
lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi
ochrony mienia lub osób Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi
ubezpieczeniowe, usługi prawne, oraz inne podmioty, którym Administrator w związku

z wykonywaniem zadania gospodarowania odpadami powierzył dane osobowe
(procesorom), jak również organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
6) [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. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej
niż 30 dni, a następnie są nadpisywane kolejnymi nagraniami.
7) [Prawa osób, których dane dotyczą] Każda osoba fizyczna, która przekazała dane
osobowe ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie
z zasadami i ograniczeniami określonymi w art. 15-21 RODO.
8) [Prawo do skargi] Każdy osoba fizyczna która przekazała dane osobowe ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) [Konieczność podania danych] Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek warunkuje wjazd na teren ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku.
10) [Nieprzekazywanie danych poza obszar EOG] Dane osobowe nie będą
przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11) [Brak profilowania] Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

