Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 111A

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZGKiM SP. Z O. O. KOLBUSZOWA

1. Zgodnie z art. 13 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), informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 111A,
36-100 Kolbuszowa, tel. 17 227 52 27. Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych,
3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zgkim.kolbuszowa.pl,
tel. 17 227 52 27,
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) Zawierania i realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umów na dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
realizowanych przez Pion Wodno-Kanalizacyjny. Umów w sprawie zarządzania
nieruchomością wspólną i dostaw ciepła, realizowanych przez Wspólnotę
Mieszkaniową, której zarządcą jest ZGKiM Sp. z o. o., Pion Ciepłownictwa,
Mieszkalnictwa i Transportu. Podjęcia działań na żądanie osoby, tj. odebranie odpadów
komunalnych w PSZOK jak i wywóz nieczystości płynnych, realizowanych przez Pion
Usług Komunalnych,
b) Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np. wykonywania zadań określonych w Ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów
księgowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług,
c) Wykonywania działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, np. ustalenie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń bądź praw
związanych z wykonywaniem umowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób
oraz mienia poprzez monitoring wizyjny,

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym
Administrator przekazuje lub powierza dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub
dla realizacji umowy w celu wykonania obowiązku prawnego, np. firmy wdrażające
niezbędne oprogramowanie, firmy serwisujące sprzęt informatyczny, podmioty
prowadzące działalność pocztową, radca prawny, a w uzasadnionych przypadkach firmy
windykacyjne, komornik itd.,
6. W przypadku zawierania przez Panią/Pana umowy z Administratorem, podanie danych
osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Brak podania
danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy bądź świadczenia
usług przez Zakład,
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania celów,
określonych w pkt. 4, a po tym czasie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. W przypadku monitoringu, szczegóły okresu przetwarzania
danych zawarte są w oddzielnej informacji,
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
10. Przysługują Pani/Panu prawa do:
a) Dostępu do treści swoich danych osobowych – możliwość wglądu w swoje dane
osobowe oraz uzyskania kopii informacji jakimi dysponujemy,
b) Sprostowania danych, które przetwarzamy - możliwość uzupełnienia swoich
danych jeśli są niekompletne lub sprostowania gdy są nieprawdziwe a także
niepoprawne,
c) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możliwość ograniczenia ich do
przechowywania lub wykonywania działań na danych osobowych uzgodnionych
z osobą której dane dotyczą,
d) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli Zakład zbierał dane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem,
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy
Zakład przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f) Usunięcia danych osobowych - jeżeli nie ma podstaw do tego aby Zakład
przetwarzał dalej Pani/Pana dane osobowe, zostaną one usunięte z zachowaniem
ustawowych lub umownych terminów przechowywania danych osobowych,
g) Przenoszenia danych osobowych – umożliwia to pobranie od Zakładu danych
w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz
przeniesienia danych osobowych do innego Administratora w formacie
umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej,
11. Ponadto, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez ZGKiM
Sp. z o. o. odbywa się nie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.

