
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., zgodnie  

z dyspozycją art. 13 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

 

Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

 i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, przy ul. Przemyskiej 15.  

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,   

37-500  Jarosław, ul. Przemyska 15 

• telefonicznie:  (16) 621 25 60 

• poprzez  email: biuro@pgkimjaroslaw.pl 

 

Inspektor ochrony danych 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Dłuszyńska. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. Z inspektorem  ochrony 

danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,   

37-500  Jarosław, ul. Przemyska 15 

• poprzez e-mail: iod@pgkimjaroslaw.pl 

• telefonicznie:  (16) 624 47 37  

 

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług wywozu nieczystości 

stałych i płynnych)  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust.1 lit. b RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”  

• art. 6 ust.1 lit. c RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze”, w tym w szczególności do  wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów 

księgowych, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji, wykonywania zadań  

w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa  

• art. 6 ust.1 lit. f RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”  
 

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:  realizację działań 

reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,  ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub 

praw związanych z wykonywaniem umowy.  

 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące nas w zakresie realizacji zlecenia, obsługi prawnej, firmy sprawujące 

opiekę autorską, usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane oraz inni odbiorcy danych 

np. poczta, kurierzy, banki, ubezpieczyciele. 

 

Okres przechowywania danych. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz 

zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.) i  uchwałę Nr 14/IX/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. 

Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania składnicy akt. 
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Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne; 

• Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) 

w przypadku gdy: (A) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, (B) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (C) 

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, (D) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (E) dane muszą być usunięte w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

• Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

w przypadku gdy: (A) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (B) 

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, (C) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (D) osoba, której dane dotyczą wniosła 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• Prawo do przenoszenia danych osobowych  

w przypadku gdy: (A) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 

na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (B) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

• Prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes Administratora 

(Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie, w jakim udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• Prawo do wniesienia skargi  

na niezgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Informacja o wymogu podania danych.  

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

lub umownym.  Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obligatoryjne. W przypadku gdy podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy konsekwencją odmowy podania danych 

będzie  odmowa zawarcia umowy.  
 
 
 
 
 
 


