
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZAWIERANYCH UMÓW 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

Tożsamość 

Administratora 

Administratorem danych Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 37. 

Dane kontaktowe 

Administratora 

Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: 

sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl lub telefonicznie nr tel. 683822623 

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony 

danych 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować poprzez adres e-mail:  iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl.lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem. 

Cele przetwarzania i 

podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, 

której Pani/Pan  jest stroną. 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. 

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Administrator wymaga podania 

wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy oraz art. 6 

ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Odbiorcy danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

Okres przechowywania 

danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania 

umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków 

prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce 

przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje 

prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę. 

Prawa podmiotów 

danych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 1) sprostowania (poprawienia) 

danych , w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO; 2) 

usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub 

nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 

RODO; 4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych 

przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach 

określonych w art. 15 RODO; 5) przeniesienia danych w zakresie i na 

zasadach określonych w art. 20 RODO; 6) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania przez nas danych osobowych w zakresie i na zasadach 

określonych w art. 21 RODO. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi w 

zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, 
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nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

Informacja o 

dobrowolności lub 

obowiązku podania 

danych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jest 

dobrowolne, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy. 

 

 

 

 

 

 

 


