Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów
Spółka z o.o.
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów
Zgodnie z art.13. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al. gen. W Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów,
e-mail: mpgk@mpgk.pl, tel. 178613001, informuje, że jest Administratorem danych osobowych, zbieranych
w związku ze świadczeniem odpłatnych (na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o.), usług odbioru odpadów, świadczeniem usług cmentarnych i pogrzebowych.
Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: inspektor@mpgk.pl
lub tel. 17 8613045.
Pozyskane dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umowy (usługi). Przekazane dane osobowe będą
przetwarzane w czasie obowiązywania umowy (realizacji usługi) a także po jej zakończeniu, do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa.
Administrator danych osobowych informuje o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Podane dane osobowe (adres zamieszkania, imię i nazwisko, tel., PESEL,/NIP) są niezbędne w celu należytego
wykonania umowy (zlecenia) i jej rozliczenia.
Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., informuje,
że Administratorem danych osobowych, zebranych i zbieranych w związku ze świadczeniem, w ramach umowy
zawartej z Gminą Miasto Rzeszów, usług odbioru odpadów komunalnych, z terenów nieruchomości położonych
w Rzeszowie, których właściciele złożyli stosowne deklaracje w Urzędzie Miasta Rzeszowa (zgodnie
z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.))
jest Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel.: 177889900,
e-mail: umrz@erzeszow.pl.
Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: iod@erzeszow.pl
lub tel. 17 7484499.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalne - Rzeszów Sp. z o. o. w czasie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. a Gminą Miasto Rzeszów, na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Osoby których dane zostały zebrane są uprawnione do żądania od Administratora danych osobowych dostępu
do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dane osobowe (adres zamieszkania, imię i nazwisko, tel., e-mail, PESEL/NIP) są niezbędne w celu
należytego
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.3 ust.2 pkt3,
art.6m ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr
132 poz. 622)).

