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RODO w ZWiK
Informacja dla osób, których dane przetwarzane są przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

Od 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy 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 (Dziennik Urzędowy UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.), oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 poz. 1000), które wprowadzają
szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. z siedzibą przy ulicy Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim (dalej ZWiK),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zwikdrawsko@post.pl;tel. (94)3630090,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a ZWiK - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez okres
10 lat od momentu zakończenia umowy bądź przez okres dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy,
- realizacji obowiązków ZWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały XLIII/368/2005 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawieRegulaminu dostarczania wody i
odprowadzenia ścieków.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że
Państwa dane Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom
związanym z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Drawsku Pomorskim, np.
kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, dostawcy systemów
IT, z którymi współpracuję Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności
działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, w celu
dostarczenia korespondencji, bankom w celu realizacji usługi płatniczej,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi lub przedmiotu umowy.

