
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. J. Lompy 19 , 43–227 Gilowice, tel: 32) 448 94 43, e-mail: 

kontakt@gzgk-miedzna.pl  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Bartosz Olma 

3. Kontakt do inspektora: e-mail: iod@gzgk-miedzna.pl   

4. Podstawą przetwarzania Pana/pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b, c oraz f RODO a 

także przepisy prawa powszechnie obowiązującego zwłaszcza ustawa z dnia 14 czerwca 2018 roku 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz celów 

statutowych administratora w tym realizacji procesów obsługi klienta, określenia zużycia wody i 

odprowadzania ścieków, dostarczanie faktur do odbiorców, kontaktu oraz usuwania awarii. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty którym dane udostępniane 

są w oparciu o obowiązujące przepisy lub zawarte przez Administratora umowy 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 

wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z GPW S.A. oraz przepisów regulujących 

rozliczenia finansowe i sprawozdawczość. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania 

10. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

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

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji 

umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozliczenia lub pozyskania informacji. 

13. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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