Informacja o danych osobowych
przetwarzanych przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
o.o. w Mikołajkach
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach (dalej: Spółka).
Adres: ul. Dąbrowskiego 7, 10–730 Mikołajki,
e-mail: zwik@mikolajki.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółce: Monika Bark tel. 533 327 058, bark@togatus.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zawarcie i realizacja umowy ze Spółką
b) dochodzenia należności związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i realizacją zawartych umów
d) przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
e) obsługa zgłoszeń i reklamacji
f) realizacja wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym analitycznych i statystycznych
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
b) podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/ Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
c) operatorom pocztowym i firmom kurierskim;
d) bankom, organom samorządu terytorialnego
e) organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami, organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c) statystycznych i archiwizacyjnych,
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przeniesienia swoich danych osobowych
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji
umowy ze Spółką. Konsekwencją braku podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia
umowy lub zlecenia usługi Spółce.
9. Jeżeli łączy Panią/Pana umowa ze Spółką lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia
umowy, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadkach dokonywania oceny przyporządkowania
do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia
należności.
10. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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).

