
Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych Osobowych 
 

 

Karta Informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

I. Administrator danych osobowych 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO): 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Przytyku sp. z o.o. ( dalej ZGK) z siedzibą w Przytyku 26-650 

ul. Zachęta 57. 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana 

zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a ZGK. tj.: 

 

 zawarcie umowy 

 realizacja umowy 

 świadczenie usług 

 roszczenia 

 zapewnienie komunikacji 

 obsługa zgłoszeń i reklamacji 

 w celach analitycznych i statystycznych 

 

 

 

 



III. W oparciu o jakie dokumenty i przez jaki okres ZGK przetwarza dane? 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi: 

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a ZGK, jak też konieczność 

podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od 

momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy 

dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń 

wynikających z umowy; 

- z uwagi na charakter działalności ZGK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków ZGK wynikających z przepisów 

prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), uchwała Rady 

Gminy Przytyk  NR XXXI/140/06 z dnia 27 lutego 2006r w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przytyk, art. 6 ust. 1 lit. c 

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 95/460WE 

(RODO), w szczególności: 

 świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu 

całkowitej deinstalacji przyłącza; 

  zawieranie umów na przebudowę urządzeń  i przyłączy wodociągowych lub 

kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie 

warunków technicznych wydanych przez ZGK i będą przechowywane przez okres 

realizacji umowy  oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z 

umowy; 

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes 

Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu: 

 obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i 

reklamacji) 

 



 

 

 

IV. Komu ZGK przekazuje dane odbiorcy 

      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: 

 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania 

ciągłości oraz poprawności działania systemów; 

 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia 

korespondencji; 

 podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu 

zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych; 

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących 

Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia 

takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

VI. Twoje prawa 

Przysługuje Ci: 

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) Prawo do usunięcia danych: 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 



Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, 

jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je 

bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. 

  

e)   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć 

w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego.  

 

VII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono 

warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia 

komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana 

danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. 

 

 


