
W zwi ązku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni a 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodn ego przepływu tak ich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzen ie o ochro nie danych},w dalszej części zwane RaDO, zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących

Pani/Panu prawach z tym związanych :

-:
. I. Administrator danych: "

·Administ rat orem Pani/Pana danych osobowych jest : Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Św i l czv, 36-072 Świlcza 168,
te l. 1785-60-332, fax. 17 86-70-111 , mail : zwik@swilcza.com.pl. reprezentowany przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: IOD-kont akt_zwik@swilcza.com.pl lub
pisemnie na adres admin istratora danych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwa rzane są w szczegó l n ości w celu:

a. realizacji usług w zakresie gospodark i komuna lnej, a także wypełnienia obowiązków prawnych c i ążących na

administ ratorze - art. 6 ust. 1 lit . c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzen ia RaDO; .

b. realizacj i umów zawartych z kont rahentami - art . 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RaDO;

c. w pozostałych przypadkach - na podstaw ie udzielonej zgody na przetwarz anie danych w zakresie i w celach określonych

w t reści zgody - na podstawie art . 6 ust. 1 lit. al oraz/lub art . 9 ust. 2 lit. al roz porządzenia RaDO,

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wvtącznle podm ioty uprawn ione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z admin istratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ni ezbędny do realizacji celu/ ów dla jakiego zosta ły zebrane, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .

. VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są

n iep rawidłowe lub niekompletne.
b) żądania u su n ięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapom nianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już n iezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• _osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, któ ra jest podstawą

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwa rzania danych;

• osoba, któ rej dane dotycz ą, wn iosła sprzeciw na mocy art . 21 ust . 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych,
wobec przetwarzania inie występują nadrzędne prawn ie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, któ rej
dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art, 2 1 ust. 2 ogólnego rozporządzen i a ochro ny danych wobec
przetwarzania;

• dane osobowe przetwa rzane są niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiąza n ia się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 w arszawa), '

dl prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowyc h,
e) W przypadku gdy przetwa rzanie danych osobowych odbywa si ę na podstawi e Pani/Pana zgody (art . 6 ust. 1 lit a

RaDO}, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dow olnym mome ncie. Cofnięcie to niema wpływu

na zgodno ś ć przetwa rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofn ięciem. W ·sytuacji, gdy

przetwa rzanie danych osobowych odbywa si ę na podstawie zgody osoby, które j dane dotyczą, podanie przez

Panią/Pana danych osobowych adminis tratorowi ma charakt er dobrowolny.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzan ia

danych osobowych stanow i przepis prawa lub zawart a między stronami umowa, konsekwencj ą niepodania

danych osobowyc h może skutkować brakiem możl iwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub

. brakiem możliwośc i zawarcia t akiej umowy.

VIII. Inne informacje: . . .

Podane pri e'z Pania/Pana dane ń ie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profi lowane.

Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przeka że Pani/ Pana dane osobowe do pa ń stwa t rzeciego lub .

o rganizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/ y.
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