
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE  WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH

                (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanej dalej RODO, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje:

1. Informacja o Administratorze Danych:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
   Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno;
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Kutnie: e-mail iod@pwik.kutno.pl bądź drogą tradycyjną na adres jw.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
• wykonania umowy zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków, na podstawie art 6 ust. 1 lit. (b) RODO;
• wykonania zgłoszonych przez Panią/Pana zleceń,wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit.(b) RODO;
• nawiązywanie przez Panią/Pana kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym, 
na   podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO;
• przechowywanie danych do celów archiwalnych i statystycznych,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO;
• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;
• prowadzenie windykacji należności przysługujących Administratorowi, na podstawie art 6 ust. 1 lit. (f) RODO;
• prowadzenie rekrutacji, na podstawie art.6 ust. 1 lit (a,b,c) RODO;

Z uwagi na charakter działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kutnie,
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020 poz.2028 t.j.).

3. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  pięciu lat od rozwiązania umowy o dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków oraz okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym realizacji zlecenia, 
wniosku a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa. Dokumentacja z danymi osobowymi, w szczególności dotycząca kwestii technicznych, będzie 
również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana 
w archiwum Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.

4. Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa przy 
zapewnieniu przez te podmioty stosowania  adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych osobowych.

5. Prawa Pani/Pana:
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu,  prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego:
Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

7. Informacja o profilowaniu:
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
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