
UCHWAŁA NR XV/112/2020
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bejsce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6m ust.1a i ust. 1b oraz art. 6n ust.1 pkt 1 i pkt 2 oraz 
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz.2010 z późn. zm.) Rada Gminy Bejsce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bejsce w brzmieniu ustalonym w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 składa się  w siedzibie Urzędu Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-
512 Bejsce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana.

3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w ust. 2.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Składanie deklaracji w formie elektronicznej odbywa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy w Bejscach, umieszczonej na Platformie Elektronicznych Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) pod adresem http:/www.epuap.gov.pl
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2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 ze zm.) 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze 
zm.).

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bejsce.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce

Leszek Makuch
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Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  XV/112/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 stycznia 2020 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO  

LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna:       Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający:               Właściciel nieruchomości na terenie Gminy Bejsce w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Miejsce składania:      Urząd Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce 

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

      WÓJT GMINY BEJSCE 

BEJSCE 252 

28-512 BEJSCE 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe pole) (wyjaśnienie na stronie 3 deklaracji) 

1. □ Pierwsza deklaracja ……………………………….               2. □ Zmiana deklaracji ………………………..... 

                        (Data zaistnienia obowiązku: dzień, miesiąc, rok)                         (Data zaistnienia zmiany: dzień, miesiąc, rok) 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   *dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  
                                                                                                            **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami               

fizycznymi 

Składający:   1. □ osoba fizyczna       2. □ osoba prawna       3. □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Rodzaj podmiotu: 1.□ właściciel 2.□ współwłaściciel 3.□ jednostka organizacyjna 4.□ zarządca 5.□ użytkownik wieczysty 

6.□ inny(jaki?)……..…………. 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

PESEL*  REGON**  NIP** 

 

C.  ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy E-mail (uwaga: składający deklarację może podać 

swój adres e-mail dla ułatwienia kontaktu Urzędem 

Gminy w Bejscach) 

Telefon (uwaga: składający deklarację może podać numer 

swojego telefonu dla ułatwienia kontaktu Urzędem Gminy 

w Bejscach) 
Poczta 

       C.1. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 
 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
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Miejscowość Nr domu/ lokalu Nr działki (jeśli nieruchomość nie ma przydzielonego adresu lub pod tym 

samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość) 

 

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

E.1 Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania odpadów na terenie nieruchomości określonej 

w części D w sposób selektywny w podziale na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. 

E.2. Oświadczam, że bioodpady pochodzące z nieruchomości oznaczonej w części D będą wykorzystywane      

na własne potrzeby – kompostownik (zaznaczyć właściwe pole) 

1. □ TAK, bioodpady będą kompostowane we własnym zakresie 

2. □ NIE, bioodpady nie będą kompostowane we własnym zakresie 

E.3. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość: 
 

 

……… osób 

 

E.4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:……………. zł 
(należy wpisać właściwą wysokość opłaty stanowiącej iloczyn stawki określonej w uchwale Rady Gminy Bejsce 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość właściwą według sposobu zagospodarowania bioodpadów) 
 

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH 

POWSTAJĄ ODPADY (opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

F.1 Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania odpadów na terenie nieruchomości określonej 

w części D w sposób selektywny w podziale na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. 

F.2 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach lub workach o pojemności* □ 120 l, □ 1100 l, □ inne……………….                                                  

(*wpisać/zaznaczyć właściwe) 
Rodzaj pojemnika 

lub worka 
[1] 

Stawka opłaty w zł 
[2] 

Miesięczna liczba 

pojemników lub 

worków w szt. 
[3] 

Wysokość opłaty miesięcznej 

zł 
Iloczyn pól [2]x[3] 

    

    

    

RAZEM  

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi……………………zł 
 

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa 

w części E, a w części nieruchomość, o której mowa części F. (opłata miesięczna za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne 

powstają w sposób określony w części E i części F. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………..…..zł 
                                                                                                                                                                    (należy wpisać sumę opłat z pól nr E.4 i nr F.2 ) 
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H. DANE DOTYCZĄCE DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania odpadów na terenie nieruchomości określonej w części 

D w sposób selektywny w podziale na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady. 

Wysokość opłaty: 

…………………………………………………. 

(wysokość rocznej opłaty) 
 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

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

 

J. UWAGI 

 

 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 
Pouczenie: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.), na podstawie którego organ może wszcząć 
postępowanie egzekucyjne w celu uzyskania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyliczoną w deklaracji 

opłatę należy uiścić bez wezwania w terminach: do 15 marca, 15 maja, do 15 września, do 15 listopada, dla nieruchomości 
wykorzystywanych przez część roku, opłatę uiszcza się za cały rok w dwóch równych ratach w terminie do 15 maja i 15 września 
każdego roku przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bejsce lub u inkasenta. 
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bejsce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
4) W przypadku konieczności dokonania zmian w złożonej wcześniej deklaracji, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć  
korektę uwzgledniającą zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty zgodnie z art. 81 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) 
5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
6) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową 

deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia 
7) (poz. E1) Właściciel nieruchomości oświadcza, że jest świadomy obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wszczyna się postępowanie w sprawie określenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6ka Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 
8) (poz. E2) właściciel nieruchomości oświadcza czy bioodpady powstające na nieruchomości będą zagospodarowywane we własnym 
zakresie np. kompostownik czy będą oddawane w brązowych workach z oznaczeniem BIO. W przypadku korzystania z kompostownika 
właścicielowi przysługuje ulga od stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Bejsce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Objaśnienia: 
1) Dotyczące części A deklaracji: 
- pierwsza deklaracja - należy zaznaczyć pole A1, 
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- zmiana deklaracji - należy zaznaczyć pole A2, 

2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na cztery grupy 
opisane w częściach E, F, G, H 
Część E - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale 
zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D-jeśli dotyczy E, I. 
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn stawki określonej w uchwale Rady Gminy Bejsce w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość właściwą według sposobu zagospodarowania bioodpadów. 
Część F - dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza 

i inna. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C F, I. 
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników lub worków o określonej 
wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Część G - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale 
zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza i inna. Właściciele tych 
nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, E, F, G, I. Wyliczenie miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez 
wypełnienie części E, F a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części G 
Część H - dotyczy domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele 

tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, I. Wyliczenie rocznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie 
części H deklaracji. 
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez część roku, regulują odrębne uchwały.  

4) KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. l informujemy, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bejsce ( Bejsce 252, 28-5 12 Bejsce, tel.:41 3511010) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: MAREK BIAŁEK 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bejsce 

oraz czynności związane ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane na mocy umowy powierzenia do podmiotu, który odbiera odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bejsce. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

b) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);. 

6. Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

7. Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest: 

a) niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Urząd Gminy w Bejscach przez obowiązujące przepisy prawa lub 

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; podanie danych 

osobowych jest obowiązkiem ustawowym, jego niespełnienie może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. 

b) dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą. 

8. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO. Aby 

skorzystać z poniższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: 
inspektor@cbi24.pl 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

c) przenoszenia swoich danych osobowych; 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie 
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z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych  wcześniej umów 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które 

mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane: 

a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek; 

b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności 

działania systemów; 

c) kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym; 

d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji; 
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt (5 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym zakończono odbiór odpadów) oraz przez okres wskazany w przepisach 

szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 
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