
 

RO.0002.30.2021.ORM                                                  Prószków, 07.01.2021 r. 

 

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 

15 styczeń 2021 r., godz. 9.00 

 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prószków na lata 2021-2024 

(druk nr 218), 

2) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości (druk nr 219).  

4. Petycja z dnia 12 grudnia 2020 r. dotycząca w sprawie równego traktowania w kontekście  

 szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

5. Petycja z dnia 29 grudnia 2020 r. mieszkańców ul. Strzeleckiej w Złotnikach dot.  

 likwidacji wjazdu na ul. Strzelecką w Złotnikach z ul. Zimnickiej w związku z planowaną  

 budową ścieżki rowerowej Złotniki – Prószków oraz propozycją budowy łącznika 7KDW.  

6. Petycja z dnia 8 grudnia 2020 r. mieszkańców Sołectwa Górki zawierająca postulaty dot.  

 funkcjonowania Sołectwa.     

7. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego znak: IN.I.743.81.2020.KM z dnia 31  

 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/195/2020 Rady  

 Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany  

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.    

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Druk nr 218 

Projekt z dnia 07.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……… 2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………………..  2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prószków na lata 

2021-2024 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 282 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prószków na lata 2021-2024 

zaopiniowany pozytywnie przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

       §2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

        §3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku.  

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

 

UZASADNIENIE 

 

Gmina zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020r., 

poz. 713 z późn. zm.), w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami. Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada na 

gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 

2020r., poz. 282 z późn. zm.). 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem nr ZN.5120.11.2020.PS z dnia 29 

stycznia 2020 roku zaopiniował pozytywnie Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy 

Prószków na lata 2021-2024. 

Z powyższych względów zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 219 

Projekt z dnia 07.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr      /      /2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia [DATA] 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6m ust. 1a, 1b i 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1439, ze zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713, ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 

Prószków, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na nieruchomości lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w 

formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie lub w formie elektronicznej 

za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie. 

3. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesłana w formie elektronicznej musi być 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 

września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173, 

ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U. 2020 poz. 346, ze zm.). 

4. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 oraz układ informacji i powiązań 

między nimi określa się w formacie danych XML, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Ustala się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci: 

1) Zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie 

potwierdzającego spełnienie wymaganego kryterium dochodowego. 



§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W ELEKTRONICZNYM FORMACIE DANYCH XML 

 

 

Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 

maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 

administracyjnej, które usunęło z dotychczasowego wzoru tytułu wykonawczego wymóg 

wskazania imion rodziców zobowiązanego,  zmiany wymaga wzór deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie usunięcia wymogu podania 

imion rodziców składającego deklarację.  

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

    Z up. Burmistrza  

Zastępca Burmistrza 

  Janusz Staszowski  

     

   

    Z up. Burmistrza  

Zastępca Burmistrza 

  Janusz Staszowski  



 

ZAŁĄCZNIK Nr  1  

do uchwały nr …/2021 
z dnia ….. 

 

 
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Jasne pola deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości drukowanymi literami. 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439, ze zm.) 

Miejsce składania Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 

Termin składania 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 
opłaty 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ PRÓSZKOWA 

B. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Pierwsza deklaracja 1                                                Data powstania obowiązku ………-………-………… 

  Nowa deklaracja 2                                     Data zmiany …………-…………-…………… 

  Korekta deklaracji 3                                                     Data obowiązywania ………-………-…………… 

  Wygaśnięcie obowiązku 4                                         Data wygaśnięcia ………-………-…………… 

 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
  Właściciel   Użytkownik wieczysty   Jednostka organizacyjna posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  Współwłaściciel   Osoba posiadająca nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu 

  Inny podmiot władający nieruchomością  

Jaki…………………………………. 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Imię i nazwisko lub nazwa składającego deklarację 

 
 
 

D.2. Adres miejsca zamieszkania lub siedziby 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 
 
 

ULICA 

 

NUMER DOMU NUMER LOKALU MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 
 

D.3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż w D.2.)                                       

 
 

D.4. Adres nieruchomości na której powstają odpady (jeśli inny niż w D.2.) 

ULICA 
 
 

NUMER DOMU NUMER LOKALU MIEJSCOWOŚĆ 

E. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO  

E.1. Dane składającego deklarację 

NIP (jeśli dotyczy) REGON (jeśli dotyczy) PESEL (jeśli dotyczy) 
 

 



NUMER TELEFONU DATA URODZENIA ADRES E-MAIL (jeśli dotyczy) 

E.2. Dane małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego majątkiem wspólnym 

IMIĘ 
 

NAZWISKO PESEL (jeśli dotyczy) NIP (jeśli dotyczy) 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ 

 
 

ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

KOD POCZTOWY 
 
 

POCZTA GMINA 

F. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

F.1. NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM 
JEDNORODZINNYM, POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE 
ODPADY KOMUNALNE (zaznaczyć właściwy kwadrat )5 

  TAK   NIE 
 

G. USTALENIE LICZBY OSÓB 

G.1. Łączna liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w pkt. D.4. (pkt. G.2.+pkt. G.3.). 

 

G.2. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 
pkt. D.4. objętych zwolnieniem w wysokości 50%6. 

 

G.3. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 
pkt. D.4. niepodlegających zwolnieniu wysokości 50%6. 

 

H. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

H.1. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY W PRZYPADKU BRAKU PRAWA DO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI 
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY 

STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU(7) 

 Liczba osób Stawka Wysokość opłaty 

Osoby objęte zwolnieniem (liczba z 
pkt. G.2.)8. 

 13,75  

Osoby nieobjęte zwolnieniem (liczba 

z pkt. G.3.)9. 

 
27,50  

Razem10: 
 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi  

(słownie złotych)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

H.2. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY W PRZYPADKU POSIADANIA PRAWA DO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI 
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU (7) 

 Liczba osób Stawka Wysokość opłaty 

Osoby objęte zwolnieniem (liczba z 
pkt. G.2.)8. 

 13,25  

Osoby nieobjęte zwolnieniem (liczba 
z pkt. G.3.)9. 

 26,50  

Razem10: 
 



Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi  

(słownie złotych)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
…………………………………………                                                                   ……………………………………………… 
    (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
  Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie potwierdzające spełnienie 
wymaganego kryterium dochodowego. 

 
 
POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (tekst 
jedn. Dz.U. 2020 poz. 1427, ze zm.).  
 
OBJAŚNIENIA: 

1) Deklaracja składana w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2) Deklaracja składana w przypadku zmiany danych wpływających na wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Deklaracja składana w przypadku zmiany danych podanych w deklaracji, które nie mają wpływu na wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4) Deklaracja składana w momencie wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, gdy liczba mieszkańców nieruchomości wynosi „0”. 

5) Dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele 
posiadający kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne zwolnieni są w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie  w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty.  
 

6) Dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1876, ze zm.). 
 
7) W przypadku spełnienia kryterium wymienionego w pkt F.1. (odpowiedź TAK) składający deklarację wypełnia 
część H.2., w przypadku braku spełnienia kryterium wymienionego w pkt F.1. (odpowiedź NIE) składający 
deklarację wypełnia część H.1. 
 

8) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny 
stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, uprawnionych do korzystania ze 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 50% stawki ustalonej w drodze 

uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.  

 
9) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny 
stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, nieuprawnionych do korzystania ze 



zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki ustalonej w drodze odrębnej 
uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie. 

 
10) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny 
stanowi sumę wysokości opłaty ponoszonej przez osoby objęte zwolnieniem oraz osoby nieobjęte zwolnieniem. 

 
 
 
Realizując obowiązek wynikający z 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 (określanego jako „RODO”), 
uprzejmie informujemy, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z określonymi 
poniżej zasadami: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 

2. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie 
stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa, w 
szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, 

konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 

pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel 
pozyskania Pani/Pana danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na 

Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W 
takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego.  

10. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

 

 

 

 


