
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
 

Strona 1 
D007 2018.05.10 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art. 13 i 14rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dn. 

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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin 

Brzeski Sp. z o.o., z siedzibą w Lewinie Brzeskim, ul. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin 

Brzeski, 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez 

e‑mail: t.dragan@huczynski.pl, telefon: 733 508 806; lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w pkt 1, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- wykonania umowy – realizacji usług lub  do podjęcia działań na Pani /Pana żądanie 

przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

- w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony 

interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa, zawartej umowy bądź stosownie do wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, 

5. nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okresy 

wynikające z przepisów prawa, 

7. przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego,       

abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli, 

d) ograniczenia przetwarzania danych 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub       

innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

    8.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą    

profilowane. 

   

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, że 

„Ty to Ty”, czyli odpowiednio Pani/Pana zidentyfikować. 

 


