
KLAUZULA INFORMACYJNA – USŁUGI WODOCIĄGOWE 

 

Informacja zgodna z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27.04.2016 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku  

z siedzibą w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko. 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: biuro.zgkiw@izbickol.pl telefonicznie 

pod numerem 77 4617 221 wew. 112, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez 

telefon komórkowy: 668 620 696. 

4. Dane osobowe1 będą przetwarzane w celu świadczenia usług odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych, w ramach zadań statutowych Administratora.2 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b i c, 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)). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. 

Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku 

udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono 

zgodnie z prawem. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 

prowadzonym przez Administratora. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane 

anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz artykułu 106 a-q 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 

realizację wymienionych celów w punkcie 4.  

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

..………..………..……… 

                   (data i podpis) 

                                                           
1 Dane osobowe - to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

 
2 Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku, określa uchwała XXIX/144/04 Rady Gminy izbicko z 18 października 2004 roku. 


