Klauzula informacyjna EKO-HEL Sp. z o.o.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EKO-HEL, z siedzibą przy ul. Kuracyjnej 3,
którego dane kontaktowe są następujące:
- telefon nr (58) 675-05-74, 677-72-65
- fax (58) 675-08-75
- pisząc na adres 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 3
- adres e-mail: eko-hel@gohel.pl
- https://www.eko-hel.eu
Inspektorem danych osobowych jest pani Alicja Piechowska, z którą można się skontaktować pisząc na
adres e-mail iod@gohel.pl
Celem przetwarzania jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Helu oraz realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
w tym w szczególności: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwała
Nr XXI/110/16 Rady Miasta Helu z dnia 23 czerwca 2016r.; podstawą może być także zgoda, osoby której dane
dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania
i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa.
Administrator:
 nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
 nie podejmuje decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób
zautomatyzowany, w tym nie profiluje.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane
osobowe są zbierane.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych
danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań firmy EKO-HEL.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się
ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny
Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych
innych niż wynikające z przepisów prawa.

