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Klauzula informacyjna 

Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. z 

siedzibą w Kiełczowie, przy ul. Wilczyckiej 14 reprezentowany przez Prezesa Zarządu, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000098993,NIP 896-11-98-303,  

2. Można się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych porzez adres  

e-mail: iod@zuk-kielczow.pl, 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. 

4. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości 

współpracy z Administratorem. 

5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom 

odbiorców: 

a. Organom Państwowym i Administracji Publicznej zgodnie z prawem, 

b. Organom egzekucyjnym, 

c. Podmiotom świadczącym usługi dla rzecz Spółki na podstawie umowy powierzenia, 

6. Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r  - zawarta między nami umowa, do której Państwa dane zostały nam podane, 

- art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

- przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów archiwalnych, ale nie naruszają istoty 

prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw 

podstawowych i interesów. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych 

8. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń stron 

wynikajacych z zawartej umowy na podstawie, której dane osobowe są przetwarzane, przez 

okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat od momentu zakończenia umowy  

9. Mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie,  

e. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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