
Klauzula informacyjna 

 

Informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Głównej 41, zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2)  sprawy odnośnie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan zgłaszać Inspektorowi 

Ochrony Danych przez adres e-mail: iod@zkkleszczow.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy 

oraz w celu realizacji podpisanej umowy w zakresie działalności Spółki świadczącej usługi 

wodno-kanalizacyjne, budowalne, transportowe, rolnicze, administracyjne oraz pozostałe 

usługi dla swoich odbiorców / w celu zatrudniania pracowników i wykonania umowy 

zgodnego ze stosunkiem pracy / wykonania powierzonego zadania realizowanego w interesie 

publicznym / dochodzenia należności z tytułu prowadzonej działalności / na podstawie zgody 

– wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody / w celu zgodnym z wymaganymi 

przepisami branżowymi / w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze / w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji; dane osobowe nie 

będą udostępniane innym odbiorcom; odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z 

mocy prawa, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6  ust. 1 RODO, 

5) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu (np.zawarcie umowy - w 

przypadku niepodania danych niemożliwe jest wykonanie umowy), 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi / 

instrukcją kancelaryjną dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w 

razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać 

osobie, której dane dotyczą; 
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