Zakład Remontów i Konserwacji Dróg przekaże bezpłatnie (zgodnie z zapisami Ustawy z 14 grudnia
2012 r. O odpadach, Dz. U. z 2018r., poz. 992 j.t.) urobek pochodzący z prowadzonych robót (gleba
i ziemia, w tym kamienie oraz gruz) w ilości około 15 000 ton, do wykorzystania w szczególności
w celu utwardzania powierzchni. Zapewniamy transport na odległość do 50km od Warszawy. Podmioty
oraz osoby fizyczne zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie przyjmowania ww. urobku
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 695 142 219.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg z siedzibą w Warszawie,
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02‐495 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02‐495 Warszawa,
przez email: kancelaria@zrikd.waw.pl.
telefonicznie: 22‐ 397‐39‐05.
W Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skon‐
taktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo kontaktować pod adresem
pl. Czerwca I976r. nr 1, 02‐495 Warszawa, email ‐ iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl. tel.: 22‐ 397‐39‐20.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit. b 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 (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wyko‐
nania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na ad‐
ministratorze w szczególności w zakresie:
a) art. 27 ust. 9* i art. 67 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku*,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) zadeklarowania przez Państwo nieodpłatnego odbioru odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01 01;
2) weryfikacji przekazywanej ilości odpadów w stosunku do utwardzanej powierzchni nieruchomości wska‐
zanej jako miejsce odbioru odpadu*;
3) prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami prawa;
4) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy nieodpłatnego odbioru odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01
01;
5) archiwalnym
i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie prze‐
pisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym
w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg (dostępny na stronie internetowej Zakładu Remontów i Konserwacji
Dróg).
Przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy jest warunkiem jej zawarcia.
Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przekazania odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01 01.
*‐ dotyczy osób, które nie są przedsiębiorcami1

