
 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony danych osobowych 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, zwane dalej RODO) – informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, NIP 645-000-67-50, 

REGON 276273209. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem korzystając  

z poczty elektronicznej iod@zuktworog.pl 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ponieważ zwróciliście się do nas ze sprawą, którą chcemy 

zrealizować. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu: 

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, przyjmowania i realizacji zleceń, 

świadczenia usług oraz odpowiedzi na pisma i wnioski (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO); 

b) należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych 

obowiązujących przepisów prawa; 

c) najmu lokali mieszkaniowych, stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Tworóg (zgodnie 

art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym); 

d) wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych w szczególności w zakresie przepisów 

podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości z danych tych Spółka będzie korzystać 

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

czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywać wytworzone dane (zgodnie  

z art. 6 ust.1 pkt c RODO); 

e) prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO)  

w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym  

w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, 

rozpatrzenia reklamacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia a naszym terenie, które przetwarzamy za pomocą 

monitoringu. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wskazanych  

w pkt. 2 lit. a. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy 

bądź zlecenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Pracownicy Zakładu upoważnieni do przetwarzania 

danych osobowych oraz firmy, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych np.: 

a) świadczące Spółce usługi informatyczne, prawne, pocztowe (kurierskie), 

b) prowadzące działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz, 

c) Wójt Gminy Tworóg, 

d) Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny przy zamiarze odcięcia dostawy wody lub 

zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy bądź zlecenia Spółka przechowywać 

będzie przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym 

także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumentację np. podatkowe oraz przez 

czas, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy bądź zlecenia. 

8. Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

9.  Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do przekazanych danych ich poprawy lub sprostowania 

np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 Administrator Danych Osobowych 
 

 Prezes Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. 
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