Załącznik nr 5a
Klauzula do śś wiadczenia uśług zaopatrzenia w wodę i CO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(w związku z zaopatrzeniem w wodę i CO)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATOR
Ai
Współadministrato
ra

1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach
Krajeńskich (dalej: PGK Sp. z o.o.), działający poprzez Spółkę PGK
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 15, 66500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763 10 80, 95 763 10 81, fax 95 763 22
48, e-mail: sekretariat@pgk-strzelce.pl
2. Współadministratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i
Gminy Strzelce Krajeńskie działający poprzez Urząd Miejski w
Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
tel. 95 763 11 30, fax 95 763 32 94, e-mail: urzad@strzelce.pl,
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /s4383tkmp5/skrytka

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATOR
A I DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY
DANYCH

1.

2.

CELE
PRZETWARZANIA
I PODSTAWA
PRAWNA

Z administratorem – Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich (dalej:
PGK Sp. z o.o.) - można się skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora: ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763
10 80, 95 763 10 81, fax 95 763 22 48, e-mail: sekretariat@pgkstrzelce.pl. lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych
osobowych pod adresem: e-mail: kontakt@smart-standard.com lub tel.
602 24 12 39, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, które pozostają w jego zakresie działania.
Ze współadministratorem Burmistrzem Miasta i Gminy Strzelce
Krajeńskie działającym poprzez Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: Aleja
Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763 11 30, fax 95 763 32
94, e-mail: urzad@strzelce.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/s4383tkmp5/skrytka lub z wyznaczonym przez niego inspektorem
ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: inspektorodo@strzelce.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do
zaopatrzenia w wodę i CO.
Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
o dane identyfikacyjne,
o dane adresowe,
o dane kontaktowe,
o dane publiczne rejestrowe (m.in. PESEL, CEIDG, Ewidencja
gruntów i budynków, rejestr podatników, rejestr
mieszkańców).
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie:
 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328,
1566, 2180, z 2018 r. poz. 650),
 rozporządzenia MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014
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r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (poz. 1800),
dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z
30.05.1991),
dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z
05.12.1998),
dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz.
WE L 327 z.12.200022),
art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,; dalej: RODO)

ODBIORCY
DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające
je na podstawie umów powierzenia przetwarzania..
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Prezesa PGK Sp. z
o.o. w Strzelcach Krajeńskich w trybie indywidualnych zapytań podmiotom
uprawnionym tj.:
1) służbom;
organom
administracji
publicznej;
sądom
i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym
jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
2) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes
prawny;
3) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes
faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody
Pani /Pana zgody;
4) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych,
badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną
poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób,
których dane dotyczą;
5) Powiatowemu Inspektorowi Sanitarno-Epidemiologicznemu przy
zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego.
Pani/Pana dane oraz mogą być udostępnione stronom postępowań
administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania
administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie
udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES
PRZECHOWYWAN
IA DANYCH

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane i archiwizowane
zgodnie z klasyfikacją wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 Prezesa PGK Sp. z o.o. w
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Strzelcach Krajeńskich z dnia 30.06.2015r.
PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz modyfikacji lub
usunięcia.

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Źródłem pozyskanych danych osobowych są: urzędowy system informatyczny
ewidencji gruntów i budynków, urzędowy system informatyczny ewidencji
ludności, CEIDG, rządowy portal www.ekw.ms.gov.pl, zasoby Internetu.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a
konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości .działania Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem.

………………………………. …………………………………………………………………………
(data,
czytelny podpis osoby lub osób informowanych)

