
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 
 

Tożsamość Administratora Administratorem danych jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. , Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz. 

Dane kontaktowe 
Administratora 

Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@mpwik.org 

Dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 
poprzez adres e-mail ado@mpwik.org lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem. 

Cele przetwarzania  
i podstawa prawna 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie 
wody lub odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.Urz.UE. L Nr 119), zwanego dalej „RODO”. 
Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji 
umowy. 

Odbiorcy danych Przetwarzane dane osobowe, w tym przez upoważnione osoby, możemy przekazywać: 

 1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: 
 2) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach; 
 3) naszym podwykonawcom. 

Okres przechowywania 
danych 

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie 
z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu 
przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń 
cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. 

Prawa podmiotów danych Osoby, których dane dotyczą, maja prawo do: 
 1) sprostowania (poprawienia) danych , w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 

RODO; 
 2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO; 
 3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwania 

danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO; 
 4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz  

o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO; 
 5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO; 
 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym 

profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

Prawo wniesienia skargi  
do organu nadzorczego 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie 
przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja  
o dobrowolności lub 
obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jedynie 
wymóg niezbędny do zawarcia umowy lub dokonania innej czynności. Obowiązek 
podania danych osobowych może również wynikać z obowiązujących przepisów. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 (czytelny podpis Odbiorcy usług - imię i nazwisko, pieczęć) 
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