Klauzula informacyjna Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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
(zwanym dalej RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej (57-500 Bystrzyca Kłodzka,
ul. Strażacka 13, tel. 74 811 07 32, e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl),
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować
pisząc na adres e-mail: iod@koptyra.pl
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki,
b. prawidłowego funkcjonowania Spółki,
c. realizacji zawartych umów,
d. zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności
i godności osób,
e. realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
a. udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie
(Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c. obowiązki prawne ciążące na Administratorze(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności
wykonywanie:
 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 r. Nr 71 poz. 733),
 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017 r. poz. 827),
 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r (t.j. z dnia 2018.04.11
Dz.U.2018.716),
d. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
e. prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych
osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji, ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań
statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy
oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym
postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
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c. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym
postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów
dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tyłu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c. żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na
podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
f. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z w/w praw proszę skontaktować się z naszym Inspektem Ochrony Danych
bądź złożyć żądanie na piśmie w siedzibie spółki.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

