Klauzula informacyjna RODO dla osób fizycznych pełniących funkcje członków organów osoby
prawnej, pełnomocników, a także osób do kontaktu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - DZ. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul.
Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, telefon 43 843 31 15, adres e-mail:
goko@komunalne.wielun.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iodo@komunalne.wielun.pl
3) Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał swoich danych bezpośrednio Administratorowi, zostały one
mu udostępnione w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji
przez podmiot w imieniu, którego Pani/Pan działa.
4) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w celu realizowania przez Panią/Pana czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność
przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentami - art. 6 ust.
1 lit. f – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
5) Pani/Pana Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania
celu przetwarzania, jakim jest realizacja zobowiązań biznesowych i obowiązków prawnych
ciążących na administratorze w związku z rozliczeniem umowy.
6) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
(operatorom pocztowym, kurierom, kancelarii prawnej, obsługa informatyczna, ).
7) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich
danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo
do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie,
przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (tj.
zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka).
9) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

