Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych –
Ogólne 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 (RODO).
Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Międzygminną Spółkę Wodno-Kanalizacyjną SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie, ul. Pocztowa
7A, 59-975 Sulików, NIP: 615 194 3263, REGON: 020227142, KRS: 0000248490, tel./fax: 75 7210 722,
która jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania
danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna
SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie, ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików, NIP: 615 194 3263,
REGON: 020227142, KRS: 0000248490, tel./fax: 75 7210 722, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi
operację przetwarzania danych osobowych.
2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana osobiście.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w czasie obowiązywania umowy (realizacji usługi),
a także po jej zakończeniu, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

