……..………………………………..

……..………………………………..

……..………………………………..

miejscowość, data

……..………………………………..
……..………………………………..
nazwa podmiotu

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) udostępniamy dane
niezbędne do dostępu do naszego wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów1):
Dane podmiotu gospodarczego:
Nazwa podmiotu2):

…………………………………………………………………………...

Adres podmiotu 2):

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

NIP:

…………………………………………………………………………...

REGON:

…………………………………………………………………………...

Dane adresowe miejsca magazynowania/składowania3) odpadów4):
Adres2):

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Powiat2):

………………………………………………………………………………

Gmina2):

………………………………………………………………………………

1)

2)
3)

w sytuacji jeżeli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce magazynowania lub składowania odpadów –
zobowiązany jest przesłać odrębne pisma dla każdej z lokalizacji
proszę wypełnić literami drukowanymi
niepotrzebne skreślić

4)

jeżeli inny niż adres firmy

Decyzja w zakresie gospodarowania odpadami:
Organ wydający decyzję: ………………………………………………………………………
Znak i numer decyzji: …………………………………………………………………………..
Data wydania decyzji: ………………………………………………………………………….
Dane zapewniające dostęp do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów
Ścieżka dostępu (możliwość dołączenia jako odrębnego załącznika z wydrukiem, w przypadku długiej ścieżki dostępu) :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Login: ………………………………………………………………………………………...…
Hasło: ………………………………………………………………………………………...…
Załącznik:
1) Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu: wydruk z CEiIoDG,
aktualny wydruk KRS, pełnomocnictwo wraz z aktualnym KRS i opłatą skarbową
2) Wydruk ścieżki dostępu (opcjonalnie)

Klauzula Informacyjna
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Lipowej 16, 90-743 Łódź, NIP: 7250027222,
REGON: 470551871.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zapewnienia
należytej ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Zatem, we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z IOD pod adres
mailowy: iod@wios.lodz.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku zadaniami
nałożonymi na Administratora z art. 25 ust. 6f – 6j ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm. w zw. z 6 pkt. 8) pdpkt. d) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawDz.U. z 2019 r., poz. 1579).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a. wyznaczeni i upoważnieni oraz zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy
pracownicy Administratora, również pracownicy w delegaturach WIOŚ w Łodzi- zgodnie
i w granicach z wyznaczonym zasięgiem działania,
b. podmioty publiczne, organy ścigania, sądy i inne którym Administrator ma obowiązek
prawny przekazać dane,
c. podmiotom zewnętrznym w związku z zawartymi umowami świadczącym usługi związane
z bieżącą działalnością Administratora oraz dostarczającym i wspierającym systemy
teleinformatyczne Administratora, w tym umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, przy zapewnieniu stosowania przez te podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt Organów Zespolonej Administracji Rządowej w Województwie
i Urzędów Obsługujących te Organy opracowanym podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e. Prawo do przenoszenia danych.
Aby skorzystać z powyższych należy skontaktować się z IOD na wskazany adres mailowy.
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w formie wskazanej przez Prezesa UODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z nałożonych na Administratora
i podmioty magazynujące i składujące odpady obowiązków prawnych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane
decyzje, w tym decyzje o profilowaniu.

………………………………….………
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu

