
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. pragnie poinformować 

Panią/Pana o kluczowych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Przemysłowej 12, 27 – 600 Sandomierz (dalej: PGKiM Sandomierz); 

2. Uprzejmie informujemy, iż w Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pgkim.sandomierz.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a. wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PGKiM Sandomierz, jak też 

z uwagi na konieczność podjęcia działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia 

umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  

b. z uwagi na charakter działalności PGKiM Sandomierz, podstawę prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja 

obowiązków PGKiM Sandomierz wynikających z przepisów prawa, takich jak: 

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), przepisy 

wykonawcze do ww. ustawy, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.  

o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) – podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

c. wykonania ciążących na PGKiM Sandomierz obowiązków prawnych np. 

wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. – podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGKiM Sandomierz – podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

e. archiwalnych, dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

PGKiM Sandomierz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące dla PGKiM 

Sandomierz usługi doradcze, rachunkowe, pomoc prawną, usługi ochrony mienia, 

operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności. 
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, wymienionych w pkt. 3: 

a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej 

umowy); 

b. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków 

prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują PGKiM Sandomierz 

przechowywać dane; 

c. w odniesieniu do celów archiwalnych, dowodowych – do czasu wypełnienia 

prawnie uzasadnionych interesów PGKiM Sandomierz stanowiących podstawę 

przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e. prawo do przenoszenia danych;  

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez 

Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa. 

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu 

zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest 

warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie 

ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 


