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Czaplinek, dnia 25.05.2018 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku 
Spółka z o.o. 
 
Informacje podawane w związku ze zbieraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 
 

Działając na podstawie art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie), 
podaję następujące informacje: 

1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku 
spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2, 78-550 Czaplinek, tel. 943755011; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych – nr tel. 943755011, e-mail: i-rodo@zgkczaplinek.pl; 
3) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej między Panem/ią i 
administratorem danych osobowych umowy oraz ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń; 

4) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją – organy 
kontrolne, skarbowe, podmioty świadczące usługi w zakresie dostarczania korespondencji, sądy, 
organy windykacyjne, prawne, egzekucyjne, instytucje bankowe;  

5) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane – do końca piątego roku po upływie okresu 
obowiązywania zawartej między nami umowy, ewentualnie dłużej – do upływu okresu 
przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartej między nami umowy oraz do upływu 
terminów archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

6) komunikacja za pośrednictwem telefonu będzie przeprowadzana po podaniu numeru nabywcy, 
który znajduje się na fakturze;  

7) przysługuje Panu/i prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, w tym celu proszę o uprzedzenie o 
zamiarze realizacji ww. prawa z zachowaniem okresu co najmniej 14 dni na adres pocztowy 
administratora danych osobowych; 

8) przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9) podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem umownym oraz równocześnie  

warunkiem zawarcia ww. umowy, lecz nie jest Pan/i zobowiązany do ich podania, lecz ewentualną 
konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy i jej realizacji; 

10) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w 
art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia - nie dotyczy. 

 
 

 

 

 


