
Załącznik nr 6 do umowy  

Klauzula informacyjna 
W związku z pozyskaniem danych osobowych dotyczących Strony niniejszej umowy, 

Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania tych 

danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej 

Górze, 95-020 Andrespol, Piekarnicza 6/10. zgk@andrespol.pl 

2. Jako administrator ZGK będzie przetwarzać dane osobowe Strony umowy w celu zawarcia 

i rozliczenia umowy;  

3. Przetwarzanie danych osobowych Strony umowy jest niezbędne do realizacji i rozliczenia 

umowy oraz realizacji wszystkich innych określonych w przepisach prawa obowiązków, w 

tym obowiązków, jako płatnika danin publicznych, co stanowi o zgodnym z prawem 

przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej jako RODO;  

4. Dane osobowe Strony umowy będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami 

prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w 

przepisach powszechnych w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących ZGK i w stosunku do niego;  

5. Dane osobowe Strony umowy mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek 

taki będzie wynikać z przepisów prawa.  

6. Do danych osobowych Strony umowy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane 

w imieniu ZGK (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi 

informatyczne,  jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we 

własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;  

7. Zgodnie z RODO Stronie umowy, której dane są przetwarzane, przysługuje:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

8. Aby skorzystać z któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w pkt 7) Strona umowy 

winna skontaktować się z Administratorem;  

9. Strona umowy posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

10. Zgodnie z RODO Stronie umowy nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO.  

11. Podanie przez Stronę umowy danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i rozliczenia 

umowy, której jest stroną;  

12. W oparciu o dane osobowe Strony umowy ZGK nie będzie podejmowało wobec danych 

osobowych Strony umowy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania;  

13. ZGK nie przewiduje przekazywania danych osobowych Strony umowy do państwa 

trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji 

międzynarodowych.  
 


