1

Nazwa zbioru danych

CENTRALNY SYSTEM ODPADOWY

2

Administrator danych osobowych

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
REGON: 001064858

3

Przedstawiciel administratora
danych, o którym mowa w art.
31a ustawy odo

Nie dotyczy

4

Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru
na podstawie art. 31 ustawy odo

Nie powierzono przetwarzania danych

5

Podstawa prawna upoważniająca
do prowadzenia zbioru danych

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa: Art. 37
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr
185, poz. 1243, z późn. zm.)

6

Cel przetwarzania danych

Gromadzenie danych o stanie gospodarki odpadami w Polsce na
potrzeby planowania oraz tworzenia kierunków polityki
gospodarowania odpadami

7

Opis kategorii osób, których dane
są przetwarzane w zbiorze

Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań z zakresu
gospodarki odpadami, w tym władających powierzchnią ziemi, na
której są stosowane komunalne osady ściekowe, zgodnie z
przepisami ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

8

Zakres danych przetwarzanych
w zbiorze




imię i nazwisko
adres (nazwa województwa, miejscowość, ulica, nr domu lub
lokalu)

9

Sposób zbierania danych




Od osoby, której one dotyczą
Z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

10

Sposób udostępniania danych

Dostęp do danych posiadają podmioty, o których mowa w art. 37
ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010
r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)

11

Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane

Dane mogą być przekazywane na wniosek zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

12

Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

13

Historia zmian
Data zmiany
Rodzaj zmiany
Zakres zmiany

