UCHWAŁA NR XX/163/2020
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz.713), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/178/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz.1307,
zm. 2016 r. poz. 2673, zm. 2018 r. poz. 2869) po lit. H. Adnotacje organu dodaje się następujący zapis:
„Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, urzad@skape.pl
, tel. 683419212.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora e-mail: iod@skape.pl tel. 683419213.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zbierania informacji
o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia
postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w razie istnienia zaległości ww.
należności, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, podejmowania działań informacyjnych.
4. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO przepisy prawa:
a) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
c) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
wykonawczych do w/w aktów prawnych.

oraz przepisów

5. Odbiorcą danych osobowych będą:
a) uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań lub realizacji
umów – np. organy podatkowe, organy egzekucyjne,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania - realizacji
określonych celów. Następnie wraz z tą datą zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w tym zakresie (5 lat).
8. Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa.
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10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których
podania jest Pani/Pan zobowiązana. Konsekwencją niepodania danych będzie podjęcie środków
prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
11. W trakcie przetwarzania danych żadne decyzje
zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne profile.”.

nie będą

podejmowane

w sposób

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 4 maja 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21.02.2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia PE i R ( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie tzw. RODO, ustawodawca zmienił zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629)
i zobowiązał samorządy do znowelizowania uchwał dot. wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zamieszczenie obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Dotychczas obowiązująca
w Gminie Skąpe uchwała zachowała moc do czasu wydania uchwały na podstawie
znowelizowanego przepisu art. 6n, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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