
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO) 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Karsin posiadający siedzibę w Karsinie, 

ul. Długa 222, 83 - 440 Karsin, e-mail: ug@karsin.pl, tel. 58 687 33 22. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe (IOD): Urząd Gminy 

Karsin, ul. Długa 222, 83 – 440 Karsin, e-mail: iod@karsin.pl, tel. 58 687 33 22. 

3) Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 

podstawie rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 

z 2011r.,nr 8poz. 1405), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (RODO)4) oraz w celu realizacji wniosku 

o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest  

4) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz firmie odbierającej i utylizującej wyroby zawierające azbest. 

5) Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6) Dane będą przechowywane przez okres ustalony rozporządzeniem w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych dla organów gmin.  

7)Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

8)Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym w związku rozporządzeniem 

ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Niepodanie danych 

uniemożliwi dokonanie inwentaryzacji i może skutkować nieuzyskaniem dofinansowania na odbiór 

i utylizację wyrobów zawierających azbest. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

Wójt Gminy Karsin 

 


