„KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ”
(UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW)
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400
Nisko ul. Szklarniowa 1, którą reprezentuję Prezes: prezes@mzknisko.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w MZK Nisko Sp. z o.o., z którym
może się Pan/Pani skontaktować drogą e-mailową: iod@mzknisko.pl lub pocztą tradycyjną
na adres siedziby MZK Nisko.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o. o. Nisko, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną
administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych z umową.
7. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:
 prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii tych danych
zgodnie z art. 15 RODO,
 prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wiedzy publicznej,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
 prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje
odmową zawarcia umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

