
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW/DOSTAWCÓW  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie przy ul. 

Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin zwany dalej: „Administratorem”, e-mail 

zgk@krasocin.com.pl,  tel. 41 39-17-382, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

grzegorz.szajerka@gptogatus.pl   

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e)  i f) Rozporządzenia celem przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych 

jest bezpieczeństwo, organizacja pracy, konieczność wykonania umowy łączącej strony, oraz inne obowiązki 

ciążące na Administratorze lub zadania realizowane w interesie publicznym a wynikające z przepisów 

powszechnie stanowionego prawa w tym z m.in. ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawie z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. – o gospodarce komunalnej, ustawie z dnia 08 marca 

1990r. – o samorządzie gminnym, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. – w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie ograniczenia i 

zakresu działania archiwów zakładowych, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne 

podmioty, którym Administrator ujawnia te dane do celów wskazanych powyżej w oparciu o stosowne 

upoważnienia, umowy lub przepisy prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w pozostałych przypadkach nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku 

prawnego, lecz nie krócej niż do czasu ustania stosunku prawnego wynikającego  z zawartej umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do 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, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli podstawę przetwarzania danych 

stanowi obligatoryjny przepis prawa, w pozostałych wypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

jednocześnie niezbędne i konieczne celem realizacji umowy, 

9) w stosunku do Pani/Pana danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym o profilowaniu. 
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