Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy osób fizycznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z 27
kwietnia 2016 roku 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, dalej: RODO) informujemy Pana/Panią, że :
1. Administratorem Danych Osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku sp. z o.o. adres: ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko, telefon: centrala (14) 6626510,
e-mail:sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych
osobowych w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
sp. z o.o. sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”): adres : Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko, e-mail:
iodo@rpwikbrzesko.com.pl Dodatkowe dane osobowe Inspektora dostępne są na stronie:
www.rpwikbrzesko.com.pl. Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze polegającego na zaopatrzeniu w wodę lub/i odprowadzaniu ścieków, wykonania
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c. RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie
w innych zgodnych z prawem celach, w tym do czasu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
wynikających z realizacji niniejszej umowy. Szczegółowe okresy przechowywania Pani/Pana danych
osobowych przewidziane są w przepisach prawa cywilnego oraz przepisach o rachunkowości.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą:
-

dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów IT,

-

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji,

-

podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania
zwrotów lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty,

-

inni uprawnieni odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo:
-

dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

-

sprostowania lub uzupełnienia danych,

-

usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem,

-

wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

-

prawo wniesienia sprzeciwu,

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

………………………………………………………………………….
Data i podpis klienta

