Ochrona danych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych w Rejonowym Przedsi?biorstwie Komunalnym w
Z?otoryi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej Rozporz?dzeniem informuj?, i?:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsi?biorstwo
Komunalne spó?ka z o.o. z siedzib? przy: al. Mi?a 2, 59-500 Z?otoryja, tel.: 76 8783 137,
adres e-mail: rpk@rpk.pl.
W przypadku us?ugi zarz?dzania mieniem komunalnym Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Z?otoryja, pl. Orl?t Lwowskich 1, 59-500
Z?otoryja, um@zlotoryja.pl, tel. 76 8779 100. W tym sektorze Rejonowe Przedsi?biorstwo
Komunalne pe?ni funkcj? podmiotu przetwarzaj?cego (procesora).
2. Wyznaczyli?my inspektora ochrony danych, która od 01.06.2019 r. jest Pani Ewa Siwik. Jest
to osoba, z któr? mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych. Sposób
kontaktu:
1) listownie: al. Mi?a 2, 59-500 Z?otoryja,
2) poprzez adres e-mail: iod@rpk.pl
3. Podstawowe cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane
osobowe min. w zakresie: imi? i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
numer dzia?ki ewidencyjnej, Pesel lub NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
przetwarzane b?d? w celach:
a) ?wiadczenia us?ug zaopatrzenia w wod? i odbioru ?cieków na podstawie zawartej pomi?dzy
stronami umowy zgodnie z ustaw? o zbiorowym zaopatrzeniu w wod?
i zbiorowym odprowadzaniu ?cieków,
b) windykacji i dochodzenia roszcze? na podstawie usprawiedliwionego interesu Spó?ki.
Prawnie uzasadnionym interesem Spó?ki jest mo?liwo?? s?dowego dochodzenia roszcze?,
c) rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowo?ci,
d) rozpatrywania reklamacji dotycz?cych rozlicze?, odpowiedzialno?ci za szkody powsta?e w
zwi?zku z dostarczaniem wody lub odprowadzaniem ?cieków,
e) ?wiadczenie us?ug w charakterze podmiotu przetwarzaj?cego w zakresie zarz?dzania
mieniem komunalnym zgodnie z ustaw? o gospodarce nieruchomo?ciami obejmuj?ce:
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sporz?dzenie umów najmu,
zarz?dzanie danymi w systemie czynszowym,
prowadzenie prac budowlano – remontowych,
archiwizacja dokumentacji mieszkaniowej – teczki lokalowe.
Zgodnie z Rozporz?dzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
podstaw? prawn? przetwarzania przez nas danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 pkt a Rozporz?dzenia – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych,
2) art. 6 ust. 1 pkt b Rozporz?dzenia - Przetwarzanie jest niezb?dne do zawarcia i wykonania
umowy, której Pani/Pan jest stron?,
3) art. 6 ust. 1 pkt c Rozporz?dzenia - Przetwarzanie potrzebne do wykonania obowi?zków
wynikaj?cych z ustawy o rachunkowo?ci,
4) art. 6 ust. 1 pkt f Rozporz?dzenia - Przetwarzanie jest niezb?dne do celów wynikaj?cych
z prawnie uzasadnionych interesów ochrony windykacja i dochodzenie nale?no?ci, reklamacji,
odpowiedzialno?ci za szkody.
4. Przys?uguj? Pani/Panu nast?puj?ce prawa zwi?zane z przetwarzaniem danych
osobowych:
1) prawo cofni?cia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych
przetwarzanych za zgod?. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody maj?
Pa?stwo mo?liwo?? wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wcze?niejszej zgody przed jej wycofaniem. Zgod? mo?na wycofa? poprzez wys?anie
o?wiadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres emailowy,
2) prawo dost?pu do danych osobowych,
3) prawo ??dania sprostowania danych osobowych,
4) prawo ??dania usuni?cia danych osobowych,
5) prawo ??dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6) prawo wyra?enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do przenoszenia danych osobowych. Mog? Pa?stwo za??da?, aby?my przes?ali ich
dane do innego administratora. Jednak?e zrobimy to tylko je?li takie przes?anie jest technicznie
mo?liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys?uguje Pa?stwu tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Pa?stwa zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb?dne do wykonania zawartej umowy.
W przypadku niepodania danych nie b?dzie mo?liwe zawarcie i wykonywanie umowy w
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zakresie zaopatrzenia w wod? i odprowadzanie ?cieków, innych us?ug oferowanych przez
spó?k? oraz umów realizowanych w charakterze podmiotu przetwarzaj?cego.
6. B?dziemy przekazywa? Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy
us?ugi zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom us?ug IT lub
wykonawcom zlece? w ramach zamówie? publicznych i innych umów. Mo?emy przekazywa?
dane osobowe podmiotom przetwarzaj?cym dane w celu windykacji nale?no?ci. Takie podmioty
przetwarzaj? dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Odbiorcami danych osobowych b?d? instytucje (w tym organy administracji pa?stwowej i/lub
samorz?dowej upowa?nione z mocy prawa).
8. Dane udost?pnione przez Pani?/Pana nie b?d? podlega?y profilowaniu.
9. Administrator danych nie b?dzie przekazywa? danych osobowych do pa?stwa trzeciego lub
organizacji mi?dzynarodowych.
10. Dane osobowe b?d? przechowywane w okresie wykonywania umowy i po jej zako?czeniu
przez czas okre?lony odr?bnymi przepisami prawa.
11. Przys?uguje Pani/Pana tak?e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmuj?cego si? ochron? danych osobowych - Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
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