
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

 

Szanowni Państwo. 

 

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000), zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My czyli Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o., 

ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów,  tel./fax 41 357 55 46, email: wodociagip@interia.pl 

II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Mariusz Piskorczyk, email: biuro@ochrona-danych.net. 

III. Cele i podstawy przetwarzania:  

� w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy na świadczone przez Spółkę usługi dotyczącej 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tj. Dz.U. z roku 2017 poz. 328 z późn. zm.);  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

� w celu wykonania ciążących na Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. obowiązków prawnych, 

w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, 

udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem;  dane te będą  

wykorzystywane  przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również 

przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO),  

� w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie 

uzasadnionym  interesem Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

� na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została 

wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO). 

IV. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. następującym podmiotom: 

podmiotom świadczącym na rzecz Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. na podstawie zawartej umowy: 

usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także 

kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania sądowego lub  

ewentualnego dochodzenia naszych należności, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz, 

Burmistrzowi Pińczowa, Powiatowemu Inspektorowi Sanitarno-Epidemiologicznemu przy zamiarze odcięcia 

dostawy wody oraz podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z  art. 28  

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i innym podmiotom na 

podstawie prawa. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych. 

� Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są  przez okres przygotowania i realizacji 

umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, niezbędny do dochodzenia 

roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy   

� Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  przetwarzane są do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z umowy. 

� Dane pozyskane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy. 

VII. Twoje prawa: 

Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa,  

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe 

dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) prawo do przenoszenia danych, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 

Podanie  danych osobowych  jest warunkiem  zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Spółkę  usługi.  

W przypadku Twojej dobrowolnej zgody przetwarzania danych osobowych odbywa się w celu korespondencji, 

w zakresie oferowanych przez spółkę usług. 

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.  

 

 


