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Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA” 

 

Klauzula informacyjna w celu zawarcia umowy na dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA”  
z siedzibą w Przygodzicach, ul. Wrocławska 56H, 63-421 Przygodzice. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktowad  
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: .................................................................... 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na dostarczanie wody  
i odprowadzanie ścieków na podstawie art. ust. 1. lit b RODO. W przypadku, gdy Pani/Pan 
wystepuje w imieniu innego podmiotu, firma Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA“ będzie 
przetwarzad Pani/Pana dane również w celu ustalenia prawidłowej reprezentacji podmiotu 
reprezentowanego przez Panią/Pana i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania 
tegoż podmiotu. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
uzasadniony interes Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostad udostępnione upoważnionym z mocy prawa organom 
publicznym, które mogą otrzymywad dane osobowe w ramach konkretnego postępowania. 
Ponadto mogą byd przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, 
którym Administrator powierza dane na podstawie zawartych umów powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy na usługi świadczone 
przez firmę Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA”. Okres ten może zostad wydłużony w 
przypadku konieczności dochodzenia roszczeo lub obrony przed roszczeniami przez 
Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu  
w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane i przetwarzane, 

 wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 Pani/Pana dane osobowe muszą byd usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy na świadczenie usług 
przez firmę Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA”  jest obligatoryjne, a ich niepodanie 
uniemożliwi zawarcie tej umowy. 

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


