
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:  

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

w Jaślanach 238 A, 39-332 Tuszów Narodowy, tel: 17 581 75 84,   

e-mail: gzgk@tuszownarodowy.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod.gzgk@tuszownarodowy.pl 

.lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora. 

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 

 

 w celu realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej 

pomiędzy Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy 

(na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO). 

 w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – należytego 

wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 

1152 z późniejszymi zmianami) w związku z zawarciem umowy o dostawę wody 

i/lub odprowadzanie ścieków (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO) 
 

 

4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa  lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania. 

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w szczególnych przepisach prawa.  

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o dostawę wody 

i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług koniecznych do realizacji zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 

9.  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu.  
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