
WPROWADZAMY RODO 

Szanowni Państwo, 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać 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 (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na 

celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. 

W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane 

z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Paczkowie ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków. 

2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków; umowy o 

zaopatrzenie w wodę; umowy o wywóz nieczystości ciekłych; zlecania usługi na 

podstawie zainteresowania konkretną usługą  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana umowy z ZWiK w 

Paczkowie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZWiK w Paczkowie na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 

podatkowych i z zakresu rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy 

dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) 

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiK w Paczkowie polegającego na 

ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń  lub obronie przed roszczeniami 

(podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO) 

f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

3. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym podmiotom: 

a) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje ZWiK w Paczkowie, w celu 

utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych 



b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia 

korespondencji 

c) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek 

d) bankom w zakresie realizacji płatności 

4. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez 

okres trwania umowy lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z 

umowy. Po wygaśnięciu umowy będą archiwizowane przez okres 10 lat na podstawie 

przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Prawa  

a) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych , ich sprostowania, 

usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

b) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 

dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzenie ścieków; umowy o zaopatrzenie w wodę; umowy o wywóz nieczystości 

ciekłych; zlecenia usługi. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością 

zawarcia i realizacji umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych może skutkować rozwiązaniem wskazanych umów z winy 

kontrahenta.   

Z poważaniem  

 

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie  

Marek Kieliszek  


