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Zbliża sie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za 2019 rok.
Wysłane przez Barbara Kubeł, 11/04/2019 Treść:
Przypominamy, że w poniedziałek 15 kwietnia 2019r. upływa termin płatności opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2019r.
Zapłaty można dokonać bez dodatkowych prowizji i opłat: w Banku PEKAO S.A. ul. Rynek Zygmunta
Augusta 33 w Augustowie w godz. od 9.30 do 17.00 oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul. 3 Maja 60 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00).
Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny
numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający
automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta
innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa,
tel. +48 87 643-42-10, fax. +48 876 43-42-11, e –mail: urzad.miasta@urzad.augustow.pl, dalej jako
„ADO”.
2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod@urzad.augustow.pl
3) Celem przetwarzania jest umożliwienie kontaktu przez Administratora w zakresie wyrażonym w
zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i
zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w szczególności podmiotom wspomagających ADO w
zakresie IT, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i
wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. Poza wymienionymi Twoje dane mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych
osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości realizacji celu określonego w zgodzie.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.
9) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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