KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Stosując się do 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
osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim przy ulicy Brzeskiej 102,
zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub na adres korespondencyjny Administratora. Funkcję tą
sprawuje - Rafał Andrzejewski.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach
prawnych:
a) Wypełniania obowiązków prawnych i zadań wykonywanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1
lit. c i e RODO, m.in. w zw. z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ustawą o
zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) Zawierania oraz realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) Wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z
rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) Ewentualnie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) Archiwalnym (po ustaniu celu pierwotnego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi
informatycznej, hostingowej.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
postępowaniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania / uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych
praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO);
2) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
3) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
8.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, w których
mowa w niniejszej informacji, a po tym okresie przez okres wymagany w świetle obowiązującego prawa,
nadto przez okres niezbędny dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami.

