Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska 23
64-100 Leszno
NIP 697-20-57-367
Regon: 411416981

1.

Data zarejestrowania zbioru

01.07.2015r.

2.

Nazwa zbioru danych.

3.

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Klienci MZO
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska 23
64-100 Leszno
NIP 697-20-57-367

4.

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym
mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

Nie dotyczy

5.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi.

• Agrobex Info sp. z o.o. Poznań (60-792), ul. Wojskowa 6
B4/5
• Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Pogorzeli
Pogorzela (63-860), ul. Gostyńska 6,
• Handel i Transport Ciężarowy Grzegorz Grześkowiak
Jutrosin (63-930), ul. Brzozowa 11,
• LEONARD CIEŚLA ARTYKUŁY DO PRODUKCJI ROLNOOGRODNICZEJ I PRZEMYSŁOWE Krzemieniewo (64-120),
ul. Dworcowa 50,
• BIURO PARTNER S C LINDA LASKOWSKA REMIGIUSZ
LECIEJEWSK Leszno (64-100), ul. Fabryczna 11,
• FIRMĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ KATARZYNA TWARDA
Poniec (64-125), ul. Sienkiewicza 28,
• smart-NT Maciej Święcicki Gostyń (63-800), ul. gen.
Władysława Sikorskiego 3,
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Święciechowa
Święciechowa (64-115), ul. 29 stycznia 10,
• FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWĄ SZULC TOMASZ
Rydzyna (64-130), Kłoda 99,
• Spółdzielnia Kółek Rolniczych Krobia (63-840), ul.
Jutrosińska 28a,
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Lipno (87600), ul. Mickiewicza 46,
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pępowie
Pępowo (63-830), ul. Dworcowa 1,
• FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ANNA" - Narcyza
Wierzchowska Pakosław (63-920), ul. Kolejowa 3,

6.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.

Art.23, pkt 1, ust 3

7.

Cel przetwarzania danych w zbiorze.

8.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

9.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

10.

11.

12.

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja,
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z
innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności
informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym
dane mogą być przekazywane.

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą.
Klienci MZO – dane osobowe osób niezbędne do zawarcia
umowy na odbiór niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych
selektywnie
Imię, Nazwisko, PESEL, NIP, Seria i nr dowodu osobistego,
adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail.
Od osób, których dane dotyczą.
Dane osobowe klientów MZO Leszno nie są udostępniane
innym podmiotom, chyba że wskażą one podstawę prawną
umożliwiającą udzielenie takich informacji.
Podmiotowi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organom
państwowym lub organom samorządu terytorialnego,
którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym
postępowaniem.

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska 23
64-100 Leszno
NIP 697-20-57-367
Regon: 411416981
13.
14.
15.

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do
państwa trzeciego.

Rejestr zmian
Data zakończenia przetwarzania danych

Nie dotyczy

