„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obsługi Klienta: 77 - 544 59 41
(w dni robocze od 7.30 do 15.30)
Pogotowie wodociągowe: 692 327 425
(dostępny przez całą dobę)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB EWIDENCJONOWANYCH W REJESTRZE KORESPONDENCJI
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. w ZDZIESZOWICACH
1.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2,
47 – 330 Zdzieszowice.

2.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iodo@wik.zdzieszowice.pl lub pisząc na
adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.

3.

Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych
Państwa dane przetwarzane są w celu, w którym zostały podane i w celu prowadzenia rejestru poczty
przychodzącej i wychodzącej.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO w celu i w związku
z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezbędne do udzielania
odpowiedzi na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora.
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi
przepisami prawa - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2019 r. poz. 1145)

4.

Odbiorcy danych
1. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub umowy w szczególności:
• pracownikom i osobom delegowanym
• podmiotom obsługującym w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.
2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza teren Polski.

5.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane
o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących
informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach
ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
(art. 15 RODO).
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza
kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej
z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
3) do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub
uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
4) do usunięcia danych – żądanie usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy
prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO).
5) do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą.
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane
przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
7) do sprzeciwu – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją , w tym wobec
profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą,
będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać
przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim
zakresie chce skorzystać.
6.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się
w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 53103 00.

7.

Akty prawne przywoływane w klauzuli
1. RODO - rozporządzenie 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 (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s.
1);
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2019 r. poz. 1145)

