
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej - RODO)  informuję , iż: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Bugno 2  (dalej zwany jako Administrator). 
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Bugno 2,  78-400 Szczecinek; 
2) przez email: sekretariat@pwik.szczecinek.pl; 
3) telefonicznie: 94 37 401 39; 

2. Inspektor ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się 
kontaktować przez email: iod@pwik.szczecinek.pl;; 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celach : 

1) związanych z realizacją podpisanej z Państwem umowy, 
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
3) udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi, 
4)  udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach  
5) archiwizacji dokumentów. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. 
w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz  art. 6 ust.1 
lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia 
prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny ciążący na 
administratorze jest określony w prawie krajowym w szczególności wynika z  przepisów: 

1) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa   
4. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres : 
1) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 
Okres wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do 
dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne 
na podstawie innych przepisów prawa. 
5. Odbiorcy danych  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o których mowa powyżej  odbiorcami 
Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, 
które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  w sytuacji, gdy przetwarzanie 



danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa,  

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym 
inspektorem ochrony danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wymóg podania danych  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędnie potrzebne do zawarcia i 
realizacji umowy. Brak podania danych osobowych wymaganych wskazanymi przepisami 
prawa spowoduje koniczność odmowy zawarcia umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie 
będą profilowane. 

 


