
 

 

UCHWAŁA NR XXI/181/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6m ust. 1 i 2 oraz 6n ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010  

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Brzozowie 

 uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Brzozów. 

§ 2. 1. Ustala się terminy składania deklaracji, o której mowa w § 1: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się miejsce składania deklaracji - Urząd Miejski w Brzozowie. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

1) format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML z układem informacji i powiazań 

między nimi, wynikającym ze wzoru deklaracji, który określa załącznik nr 1 do uchwały. Format 

elektroniczny stanowi załącznik nr 2 do uchwały ; 

2) deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę 

Podawczą Urzędu Miejskiego w Brzozowie poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP); 

3) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz.U.z 2019 r., poz. 162 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn.zm.). 
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§ 4. Określa się wykaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z deklaracją, o której mowa  

w § 1, w celu potwierdzenia danych w niej zawartych: 

1) oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania oraz 

o zamieszkiwaniu w miejscu nauki; 

2) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju; 

3) oświadczenie o zatrudnieniu poza miejscem stałego zameldowania oraz zamieszkiwaniu w miejscu pracy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/229/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brzozów. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie  z dniem 1 marca 2020r. 

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Brzozowie 

 

 

Dorota Kamińska 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/181/2020 

Rady Miejskiej w Brzozowie 

z dnia 31 stycznia 2020 roku 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 755



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 755



Wyjaśnienia: 

 

1) Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

2) Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Brzozowa o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza 

Brzozowa w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

4) W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami (np. zmiana nazwiska), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji 

wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć korektę deklaracji. 

5) Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 

nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki 

opłaty podwyższonej. 

6) Zgodnie z art.6k ust. 4a w/w ustawy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

posiadający przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

jest zwolniony w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość przysługującego 

zwolnienia z w/w tytułu określa uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W przypadku, gdy 

właściciel nieruchomości mimo złożonego oświadczenia o posiadaniu kompostownika, nie posiada 

kompostownika lub nie kompostuje odpadów, lub uniemożliwia Burmistrzowi lub upoważnionej przez 

niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa 

w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym, Burmistrz stwierdzi w drodze decyzji utratę prawa do 

zwolnienia. 

7) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. Dla 

każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację . 

8) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub 

spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do 

lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Objaśnienia: 

 
1 
 pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrza Brzozowa 

deklarację o wysokości opłaty za      gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

 
2 
zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; 

 
3 
korekta deklaracji – właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację do Burmistrza 

Brzozowa w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela nieruchomości), a także 
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w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej np. z błędów 

rachunkowych i oczywistych omyłek; 

 
4 
podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie 

bez tytułu prawnego); 

* dotyczy osoby fizycznej; 

** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną; 

*** wypełnienie nie jest obowiązkowe. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 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), informuje się, 

że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Brzozowa z siedzibą w Brzozowie, 

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 434 10 50, e-mail: um_brzozow@brzozow.pl  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@brzozow.pl  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

Podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900 z późn. zm.). 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania danych kontaktowych (nr telefonu, adres 

e-mail). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych 

z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. utrzymaniem czystości 

i porządku w Gminie Brzozów. 

5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. Niepodanie danych spowoduje wszczęcie 

z urzędu postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

2019, poz. 900 z późn. zm.). 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez 

okres wymagany odpowiednią kategoria archiwalną tj. B 10 – 10 lat od zakończonej sprawy. 

7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, odbiorcą może 

być Poczta Polska S.A., podmiot z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych w celu odbioru 

odpadów na terenie gminy – dane szczegółowe można uzyskać w siedzibie Administratora. 

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo 

dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych 

osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość 

danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich 

celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 
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10. W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Brzozowie 

 

 

Dorota Kamińska 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/181/2020 

Rady Miejskiej w Brzozowie 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

<zalacznik nr="1" naglowek="nie" rozmiar-papieru="A4"> 

<akapit nr="1" wyrownanie="do-prawej">Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/181/2020<nl />Rady 

Miejskiej w Brzozowie <nl />z dnia 31 stycznia 2020 roku</akapit> 

<akapit nr="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="537" wysokosc="858" cel="Zalacznik925151AC-

DD28-4DAD-84F1-F0E0E7B37110.png" hash="CB-7F-F4-81-24-D8-BA-B0-7B-2D-3B-3D-32-64-82-65-

1C-4D-6D-C5" /> 

</akapit> 

<akapit nr="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="597" wysokosc="888" cel="ZalacznikBD98BA61-

F170-427F-92DA-B215DAC44634.png" hash="85-D5-E0-0F-D8-46-4B-FB-AF-68-30-96-CF-4A-01-04-

E2-60-2F-EC" /> 

</akapit> 

<akapit nr="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<wytluszczenie> 

<podkreslenie>Wyjaśnienia:</podkreslenie> 

</wytluszczenie> 

</akapit> 

<punkt nr="1">Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością. </punkt> 

<punkt nr="2">Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Brzozowa o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. </punkt> 

<punkt nr="3">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

do Burmistrza Brzozowa w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana. </punkt> 

<punkt nr="4">W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami (np. zmiana nazwiska), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio 

złożonej deklaracji wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji. </punkt> 

<punkt nr="5">Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki 

opłaty podwyższonej. </punkt> 

<punkt nr="6">Zgodnie z art.6k ust. 4a w/w ustawy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, posiadający przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące 

odpady komunalne jest zwolniony w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość 

przysługującego zwolnienia z w/w tytułu określa uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyboru 
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metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości mimo złożonego oświadczenia o posiadaniu kompostownika, 

nie posiada kompostownika lub nie kompostuje odpadów, lub uniemożliwia Burmistrzowi lub 

upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 

informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym, Burmistrz stwierdzi w drodze 

decyzji utratę prawa do zwolnienia.</punkt> 

<punkt nr="7">W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający 

nieruchomością. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację .</punkt> 

<punkt nr="8">W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota 

mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy 

spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do 

ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<akapit nr="5" wyrownanie="do-

lewej"><wytluszczenie><podkreslenie>Objaśnienia:</podkreslenie></wytluszczenie></akapit><akapit 

nr="6" wyrownanie="wyjustowane"><indeks-gorny><wytluszczenie>1</wytluszczenie></indeks-

gorny> pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrza Brzozowa 

deklarację o wysokości opłaty za      gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; </akapit><akapit nr="7" 

wyrownanie="wyjustowane"><indeks-gorny><wytluszczenie>2 </wytluszczenie></indeks-gorny>zmiana 

deklaracji – w przypadku zmiany danych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana; </akapit><akapit nr="8" wyrownanie="wyjustowane"><indeks-

gorny><wytluszczenie>3</wytluszczenie></indeks-gorny> korekta deklaracji – właściciel nieruchomości 

obowiązany jest złożyć deklarację do Burmistrza Brzozowa w przypadku zmiany danych nie będących 

podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska 

właściciela nieruchomości), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, 

wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek;</akapit><akapit nr="9" 

wyrownanie="wyjustowane"><indeks-gorny><wytluszczenie>4 </wytluszczenie></indeks-gorny>podać 

tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 

prawnego);</akapit><akapit nr="10" wyrownanie="do-lewej">* dotyczy osoby fizycznej;</akapit><akapit 

nr="11" wyrownanie="do-lewej">** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną;</akapit><akapit 

nr="12" wyrownanie="do-lewej">*** wypełnienie nie jest obowiązkowe.</akapit></punkt> 

<srodtytul>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH</srodtytul> 

<podstawa-prawna>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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), informuje się, że:</podstawa-prawna> 

<ustep nr="1">Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Brzozowa z siedzibą 

w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 434 10 50, e-mail: <link 

cel="mailto:um_brzozow@brzozow.pl" typ="hiperlink">um_brzozow@brzozow.pl</link></ustep> 

<ustep nr="2">Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: <link cel="mailto:iod@brzozow.pl" 

typ="hiperlink">iod@brzozow.pl</link></ustep> 

<ustep nr="3">Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: <tiret nr="-">art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900 z późn. zm.). </tiret><tiret nr="-">art. 6 ust. 1 lit. a RODO – 

tj. wyrażona zgoda w przypadku podania danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail). </tiret></ustep> 

<ustep nr="4">Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw 

związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. 

utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Brzozów. </ustep> 
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<ustep nr="5">Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. Niepodanie danych spowoduje 

wszczęcie z urzędu postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900 z późn. zm.). </ustep> 

<ustep nr="6">Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu 

oraz przez okres wymagany odpowiednią kategoria archiwalną tj. B 10 – 10 lat od zakończonej sprawy. 

</ustep> 

<ustep nr="7">Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 

odbiorcą może być Poczta Polska S.A., podmiot z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania 

danych w celu odbioru odpadów na terenie gminy – dane szczegółowe można uzyskać w siedzibie 

Administratora. </ustep> 

<ustep nr="8">Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. </ustep> 

<ustep nr="9">W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 

prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda 

została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte 

<nl />w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje 

już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. </ustep> 

<ustep nr="10">W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. </ustep> 

<ustep nr="11">W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.</ustep> 

<podpisy> 

<podpis wyrownanie="do-prawej" funkcja="Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie" 

imie="Dorota" nazwisko="Kamińska"> 

<funkcja>Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie</funkcja> 

</podpis> 

</podpisy> 

</zalacznik> 

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Brzozowie 

 

 

Dorota Kamińska 
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