Kamień Mały, dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
14-200 Iława, Kamień Mały 4B

Administratorem Pana/i Danych jest:
Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

Grażyna Szczepańska
gszczepanska@gmina-ilawa.pl
89 644 30 40
Rozliczania zużyć wody, odbioru ścieków, usług związanych z obsługą
sieci wodno-kanalizacyjnej na Państwa posesji oraz innych usług
wynikających z działalności statutowej Spółki

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja
umowy, której jest Pan/Pani stroną/ realizacja obowiązku prawnego
wynikającego z: 1.Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( jednolity
tekst Dz. U. z 2015 poz.139 z późn. zm.)
2. Zezwolenia na prowadzenie działalności udzielone mocą Decyzji
Wójta Gminy Iława nr Tl. 7021.133.2016 z dnia 7 grudnia 2016r
3.Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Iława Nr XXIX/235/2016 z dnia 25
listopada 2016; ochrona żywotnych interesów/ zadanie realizowane w
interesie publicznym, polegające na sprawnym i w miarę możliwości
bezawaryjnym
funkcjonowaniu
sieci
wodno-kanalizacyjnej,
dostarczaniu ludności wody i odbiorze ścieków / prawnie uzasadniony
interes, polegający na gospodarce wodno-ściekowej w granicach Gminy
Iława.

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Pana/Pani dane są mogą być przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.
Tymi podmiotami są: 1) Firma ALTI w Żukowie, będącej autorem
i obsługującym bazę danych programów, na którymi pracujemy oraz
2) Firma „Sokół-Windykacje” we Franciszkowie (w sytuacji zalegania
z zapłatą za usługi),
3) Organom kontrolnym

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu świadczenia usług
i uregulowania należności za ww. usługi oraz 5 lat od zakończenia roku
podatkowego, w którym ustaną przesłanki do rozliczeń z naszą Spółką.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Warunkiem podpisanej umowy w celu identyfikacji świadczeniobiorcy.

Pani/Pana dane:

Mogą podlegać zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
lub profilowaniu.

