Załącznik nr 6
do Polityki bezpieczeństwa

W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, należy podać jej następujące
informacje:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, Nowogard.
Inspektorem ochrony danych w Spółce jest Pan Tomasz Falco można się z nim skontaktować pod
numerem telefonu 608 505 767 mailem iodo@puwis.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby:
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard.
Dane osobowe Pani / Pana przetwarzamy w celu:
Realizacji wykonania umowy, w celu wykonania obowiązku z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Dane osobowe Pani / Pana przetwarzamy na podstawie:
zawartej z Panią/Panem umowy, na podstawie Pani / Pana zgody, na podstawie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Kategorie danych Pani / Pana, które przetwarzamy (należy podać tylko wtedy, gdy danych nie
uzyskujemy od osoby, której dotyczą, np. przy danych pozyskanych z monitoringu):
(na przykład: dane identyfikacyjne, miejsce zamieszkania, adres e-mail, opis wyglądu, nagrania video,
wizerunek)
Dane osobowe Pani / Pana będziemy udostępniać:
-dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim
Nie przekażemy danych osobowych Pani / Pana do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
Okres przechowywania danych:
(w zależności od podawanych danych – lecz nie dłużej niż zawarta umowa).
Informacje o Pani / Pana prawach:
1. Ma Pani / Pan prawo zażądać od nas:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania (poprawiania),
c) ich usunięcia, lub
d) ograniczenia przetwarzania.
2. Usunięcia danych może Pani / Pan zażądać, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;

b) wycofał Pani / Pan zgodę na przetwarzanie (tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody osoby udostępniającej dane)
c) wnosi Pani / Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
3. Ma Pani / Pan prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu, z tym że za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych.
4. Ma Pani / Pan prawo do przenoszenia danych, czyli do otrzymania od nas w ustrukturowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pani /
Pana dotyczące, które Pani / Pan dostarczył nam na podstawie umowy lub zgody; możesz też zlecić
nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
5. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli Pani / Pan uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
6. Ma Pani / Pan prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, które
przetwarzamy na podstawie Pani / Pana zgody.
7. Jeżeli przetwarzamy Pani / Pana dane, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam
powierzonej, albo dlatego, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, ma Pani / Pan prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania dotyczących Pana / Pani danych osobowych.
Informacje o wymogu lub dobrowolności podania danych:

Podanie danych to wymóg ustawowy / umowny / warunek zawarcia umowy.
Jeżeli nie poda Pani / Pan swoich danych osobowych, (przykładowa konsekwencja: nie zostanie z
Panią / Panem zawarta umowa o dostarczanie wody i odbiór ścieków)
Informacja o profilowaniu:
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Nowogardzie nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje
profilowania.

