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

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

DO UMÓW ORAZ DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU W UMOWACH 

 

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) Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. w Nędzy, w związku z jego działalnością, od Partnera/Strony naszej umowy, która 
wskazała Panią/Pana do kontaktu w celu obsługi i realizacji zawartej z nami umowy.   

4) Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w następujących 
zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje  
o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, 
zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest 
stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

6) Dane osobowe osób, od których Administrator ich bezpośrednio nie pozyskał przetwarzane będą 
przez pracowników Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy, w celu realizacji umowy na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie komunikacji związanej  
z realizacją przedmiotu umowy, kierowanie ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń. 

7) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator będzie 
współpracował przy realizacji umowy, prawnikom oraz organom państwowym w dochodzeniu 
należnych roszczeń, Administratorowi Systemu Informatycznego, innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa w uzasadnionych przypadkach. 

8) Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po 
spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celu 
realizacji roszczeń (6 lat) i celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 
oraz możliwość ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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