
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na gpgkizbica@vp.pl lub 
skontaktować się z Administratorem danych korespondencyjnie pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. ul. Ostrzyca 144, 22-375 Izbica z adnotacją „Ochrona danych osobowych”. 

 

Szanowni Państwo 
 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Izbicy sp. z o.o., Ostrzyca 144, 22-375 Izbica, tel. 84 618 30 32, e-mail: gpgkizbica@vp.pl. 
Inspektorem danych osobowych działającym w imieniu administratora danych osobowych jest Pan Tomasz 
Ochniowski, kontakt pod adresem e- mail:  iodgpgkizbica@vp.pl lub pisemnie na adres Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Izbicy. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług dostarczania wody, 

odprowadzania i oczyszczaniem ścieków, zbierania odpadów. 
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stosownie do celów wskazanych w pkt 1 stanowi: 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – 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; 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym; 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w określonym celu i zakresie; 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 

Administrator nie przekazuje danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów z podwykonawcami usług w celu wywiązania się 

z obowiązków nałożonych na Administratora. W szczególności dane mogą być przekazywane: operatorom 

pocztowym, firmom kurierskim; bankom; urzędom skarbowym; organom samorządu terytorialnego; 

organom właściwym w sprawach: gospodarowania wodami, odprowadzania ścieków. W uzasadnionych 

przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciele i współwłaściciele nieruchomości. 

4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) 

ani do organizacji międzynarodowych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wykonywania umowy oraz 

przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikających z przepisów 

prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. 

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy 

od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwa prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. 

9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda – zgodę można cofnąć w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

10. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1. 

                                                           
 


