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W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", na podstawie art. 13 RODO przekazujemy informacje 
dotyczące przetwarzania Państwa danych: 
1. Administratorem danych osobowych jest  Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą przy 

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary. 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w związku z zawieraniem bądź dążeniem Administratora do 
z Panią/Panem umowy współpracy. 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku wypełnianiem obowiązków prawnych spoczywających  
na Administratorze spełniając w szczególności wymogi ustawy z dnia 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz.U.2021, poz. 217 ze zm.) (w szczególności: wystawianie faktur, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji podatkowej), 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionym interesem, w szczególności 
w przypadku zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 
danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą bądź osoby legitymującej się odpowiednim 
pełnomocnictwem. 

6. Pani/Pana dane przetwarzane będą nie dłużej niż to konieczne – w szczególności przez okres 
niezbędny do realizacji zadań umownych oraz przez okres wyznaczony przez inne przepisy szczególne, 
między innymi: czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń czy wynikający z przysługujących 
gwarancji. 

7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
!Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest 
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają 
Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych w związku z chęcią zawarcia umowy jest dobrowolne. Jednakże 
nieprzekazanie danych wymaganych prawem będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy 
z Administratorem. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych oraz nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane. 
 
 


