Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających awarię, korespondujących itd. z
Zakładem Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Gospodarki
Komunalnej w Żarnowcu z siedzibą przy ul. Krakowska 34.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iodo@zarnowiec.pl, tel. 32 644-93-20
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w celu realizacji zgłoszenia awarii,
odpowiedzi na korespondencje.
4. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do
realizacji zgłoszenia, odpowiedzi na korespondencję.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia i
rozliczenia po jego zakończeniu oraz zakończenia korespondencji, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą
to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo:
o dostępu do treści danych,
o sprostowania danych,
o usunięcia danych
o ograniczenia przetwarzania danych
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
o przenoszenia danych,
8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na
podstawie 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu realizacji pkt
3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o
przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych może skutkować odmową realizacji zlecenia.

