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zom@pgk-radomsko.pl 

 

Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji 

ul. Krzywa 12 

tel. 44 682 47 37 

fax 44 682 48 05  

wodociagi@pgk-radomsko.pl 

 

Zakład Ciepłowniczy 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku  

 

Szanowni Państwo, 

 

Niniejsze informacje dotyczą przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85  (zwane dalej: PGK Sp. z o.o.) 

Państwa danych osobowych w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług. 

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych, tj. Rozporządzeniem 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 

– tzw. RODO). 

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według 

najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności są dla PGK Sp. z o.o. 

jednymi z najwyższych priorytetów. 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe 

informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez PGK Sp. z 

o.o.: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85. 

2. PGK Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@pgk-radomsko.pl lub przesyłką pocztową na adres PGK Sp. z o.o. w 

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podanie 

danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;  

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGK Sp. z o.o. na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. lit. c RODO;  

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK Sp. z o.o. polegającego na 

ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — art. 6 ust. 

1 lit. f RODO. 

4.  Państwa dane osobowe będą przekazywane: 

a) osobom upoważnionym przez Państwa, 

b) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu PGK Sp. z o.o. oraz osobom 

upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach oraz ich pełnomocnikom (np. podmioty 

zajmujące się windykacją należności, obrotem wierzytelnościami, dochodzeniem roszczeń, 

dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki), 

c) organom państwowym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w 

celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od 

momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji 

danych) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. 
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rozpatrywanie reklamacji); 

b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e 

RODO) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów 

prawa; 

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów PGK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane będą przechowywane 

nie dłużej niż przez okres 6 lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia 

uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu; 

d) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – 

od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie 

realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej 

wycofania lub do momentu odnotowania sprzeciwu; 

e) poza sytuacjami wymienionymi powyżej, dane będą mogły być przechowywane w okresie 

ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Klienta lub wniosek 

organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych w art. 18 i 58 RODO. 

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych PGK Sp. z o.o. kieruje się zasadami 

ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.      

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów 

dowodowych PGK Sp. z o.o. zwraca się o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną 

na adres e-mail: iod@pgk-radomsko.pl.  

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, jeśli są 

nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. PGK sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza UE) lub 

organizacji międzynarodowych.  

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGK Sp. z o.o. w celu zawarcia i 

wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których 

podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez 

PGK Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

Niniejsze informacje mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. 

Przy formułowaniu powyższych zasad kierowaliśmy się, by były one w jak największym stopniu 

konkretne, precyzyjne, jak również proste i zrozumiałe. W związku z zapewnieniem Państwu 

jasnych i konkretnych informacji, przy często zmieniających się przepisach prawnych 

zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tychże 

informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem 

ochrony danych PGK Sp. z o.o.: e-mail: iod@pgk-radomsko.pl lub przesyłką pocztową na adres 

PGK Sp. z o.o. 

Pełny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) znajdziecie 

Państwo na stronie: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276  
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