
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w  PGKiM  SPÓŁKA  Z O.O.

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 ze zm.) informujemy, że
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie (PGKiM Sp. z o.o.) przetwarza dane według
reguł i zasad przedstawionych w poniższej klauzuli informacyjnej:

Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Wołczynie, ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn, nr tel. 77 418 85 82, adres e-mail; sekretariat@pgkim-wolczyn.pl (dalej: PGKiM Sp.
z o.o.)

Inspektor Ochrony Danych
PGKiM Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: iod@pgkim-wolczyn.pl   
2) pisemnie na adres siedziby PGKiM Sp. z o.o.  (z dopiskiem „IOD”)

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisu
prawa, lub określonych zadaniami statutowymi PGKiM Sp. z o.o. Zadania te to w szczególności;

1) zarząd wspólnotami oraz gminnym zasobem mieszkaniowym
2) usługi w zakresie zagospodarowania zieleni 
3) usługi w zakresie oczyszczania miasta i wywozu nieczystości
4) administracja cmentarzem komunalnym oraz świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych

Regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe to:
1) Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
6) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Przetwarzanie danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań,
na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Mogą również  wystąpić  przypadki,  w których  zostanie  Pani/Pan  poproszona/y o wyrażenie  zgody na  przetwarzanie  danych
osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 6 ust. 1 lit a. RODO
oraz art. 9 ust. 2 lit a. RODO w przypadku danych wrażliwych.
W  uzasadnionych sytuacjach podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również prawnie uzasadniony
interes PGKiM Sp. z o.o. tj.  art.  6 ust. 1 lit.  f RODO, m.in. w przypadku  ustalenia lub dochodzenia roszczeń, oraz w celu
kontaktu telefonicznego/mailowego z Panią/Panem w związku z realizacją powierzonych PGKiM Sp. z o.o. zadań, jak też w
związku z zainstalowanym monitoringiem wizyjnym na terenie PGKiM Sp. z o.o. w celu ochrony osób i mienia. 

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych będą  jedynie podmioty ściśle współpracujące z PGKiM Sp. z o.o.  w oparciu o zawarte umowy powierzenia
przetwarzania  danych,  lub  wyposażone  w inne  instrumenty prawne  dające  gwarancję  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych
osobowych tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, w tym prawniczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT,
operatorzy pocztowi oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
PGKiM Sp. z o.o. nie będzie przekazywał Pani/Pana  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą  stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  
profilowaniu . 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane przez PGKiM Sp. z o.o. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.  Oznacza to,  że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii  dokumentacji
okresu  przechowywania,  zależnie  od  kategorii  archiwalnej  danej  sprawy.  W  przypadku  monitoringu  wizyjnego  okres
przechowywania danych wynosi 28 dni.
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Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) danych
3) usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
4) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
5) przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa w art. 21 RODO

Prawo do cofnięcia zgody.
W przypadku  przetwarzania  Pani/Pana  danych  w oparciu  o  zgodę,  ma  Pani  /Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (na adres
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z praw wskazanych wyżej może Pani/Pan zgłosić ten fakt PGKiM Sp. z o.o w Wołczynie w pokoju 
nr 1 lub przesłać wniosek na adres siedziby PGKiM Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną: sekretariat@pgkim-wolczyn.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,
2) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan
swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy
mogli zawrzeć takiej umowy.
W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę podanie danych jest dobrowolne, a odmowa
podania danych nie wywołuje dla Pani/Pana żadnych negatywnych skutków, może natomiast utrudnić realizację zadania.  
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