INFORMACJA dot. DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KAZALIZACJI W GRÓJCU Sp. z o.o.
Stosownie do obowiązku wynikającego z 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 (w skrócie: RODO) Prezes
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o., informuje, że w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Sp. z o.o., przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem przetwarzanych danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o., ul. Stokowa 2,
05-600 Grójec, w imieniu którego działa Prezes.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Ida Mroczek-Lep. Z Inspektorem można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez email biuro@iodaconsulting.pl
3. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328 ze zm.). Dane
osobowe są więc przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1:
•
lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
•
lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, np. instalacja wodomierza;
•
lit. d RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą lub innej osoby, np. ochrona zdrowia i życia.
Dane są również przetwarzane w związku z innymi przepisami prawa wiążącymi administratora, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1:
•
lit. e RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
np. archiwizowanie dokumentacji;
•
lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, np. dochodzenie roszczeń.
Podanie do wiadomości Administratora danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na dostarczanie wody
i/lub odbiór ścieków, a ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji w/w celów.
Decyzje na podstawie przetwarzanych danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator
nie prowadzi procesu profilowania.
4. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Przetwarzane w powyższym celu dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do odbioru danych, w szczególności służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny (policja,
służby sanitarno-epidemiologiczne) w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora (podwykonawcom). Dane nie są przekazywane do krajów
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
nie krócej niż przez okres trwania umowy a następnie przez 5 lat po przedawnieniu wszelkich zobowiązań
związanych z umową.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Osobom, których dane przetwarzane są w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. przysługują
następujące prawa:
prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, tj. z wyjątkiem
gdy przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń; ochronę praw innej osoby
fizycznej lub prawnej oraz ważnych względów interesu publicznego,
prawo dostępu do danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych po upływie okresu wskazanego w pkt 5,
prawo do przeniesienia danych.
W przypadku uznania, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. narusza przepisy RODO, osobie której
dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

