
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w Nędzy, ul. Nad Suminą 2, 47-440 Nędza 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

KONTRAHENCI  

ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODBIÓR ŚCIEKÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne  
Sp. z o.o. w Nędzy, ul. Nad Suminą 2, 47-440 Nędza, adres e-mail: kontakt@pknedza.pl 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 
pod adresem: ul. Nad Suminą 2, 47-440 Nędza, e-mail: iod@pknedza.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i b (zgoda i umowa) RODO, aby wystawiać i przesyłać faktury  
w formie elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie. 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) aby usprawnić kontakt z Kontrahentem w celu 
realizacji wniosku oraz w celu informacyjnym i kontaktowym, o ile Kontrahent poda 
numer telefonu.  

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

d) art. 6 ust. 2 lit. b i f (umowa i prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu 
przeprowadzenia zdalnego odczytu wodomierza oraz otrzymywania informacji  
o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza, w związku  
z realizacją umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków (dotyczy  
u Kontrahentów posiadających wodomierze z nakładką radiową).  

4) Kontrahenci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania.  

5) Podane dane są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Usługi. Podanie 
danych osobowych w celu realizacji Usługi jest dobrowolne, choć niezbędne dla jej 
prawidłowej realizacji. 

6) Dane osobowe Kontrahentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  
w tym również w formie profilowania. 

 


