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OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem Pañstwa danych.

Administratorem Pañstwa  danych osobowych jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bêdzinie 
ul. Koœciuszki 140.
W razie pytañ w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: 
iod@mpwik.bedzin.pl lub telefonicznie 32 267 42 18 wew. 378.

Czym jest RODO.
RODO to u¿ywany potocznie skrót od nazwy Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych).

Za „dane osobowe” uwa¿a siê informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

U Administratora wdro¿ono œrodki, aby dane osobowe by³y chronione przed utrat¹, kradzie¿¹, niew³aœciwym u¿yciem 
i nieautoryzowanym dostêpem, ujawnieniem, zmian¹ lub zniszczeniem. Ochronê zapewniaj¹ odpowiednie œrodki techniczne 
i organizacyjne oraz zasady bezpieczeñstwa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Kluczowa dzia³alnoœæ Spó³ki  to przede wszystkim wykonywanie zadañ ujmowania, uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia mieszkañców 
miasta Bêdzina w wodê i/lub odbiór œcieków czyli œwiadczenie  us³ug dostawy wody i/lub odbioru œcieków, oczyszczanie œcieków, wywóz 
nieczystoœci ciek³ych; usuwanie awarii, monta¿/legalizacja/wymiana wodomierzy;  zawieranie umów, przyjmowanie i obs³uga 
interesantów tj. klientów i kontrahentów, a tak¿e realizacja zleceñ technicznych, projektowych, geodezyjnych, wykonawczych, 
laboratoryjnych. Ponadto w ramach dzia³alnoœci Spó³ka  prowadzi czynnoœci ksiêgowe, w tym bie¿¹ce rozliczenia, rozpatruje ewentualne 
skargi/reklamacje; podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie lub dochodzenie roszczeñ/podejmuje czynnoœci obrony przed 
roszczeniami. Spó³ka wykonuje rownie¿ czynnoœci zwi¹zane z zatrudnianiem pracowników (w tym sta¿yœci i praktykanci). 

Administrator przetwarza Pañstwa dane osobowe w celu realizacji ponizszych celów:
- dostawy wody i/lub odbioru œcieków, œwiadczenia innych us³ug/zleceñ,
- zawarcia umowy, realizacji umowy,
- dokonywania odczytów i fakturowania wykonanych  us³ug,  dokonywania bie¿¹cych rozliczeñ, w celach rachunkowych i podatkowych,
- umo¿liwienia klientom korzystania z portalu iBOK,
- przyjmowania i obs³ugi korespondencji/reklamacji,
- przyjmowania zg³oszeñ o awariach, braku dostaw wody i innych,
- kontaktowania siê z klientami w celu œwiadczenia us³ug.

Pañstwa dane Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 rozporz¹dzenia Rodo.
Pañstwa dane osobowe Administrator mo¿e przetwarzaæ w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ realizowanych w interesie publicznym 
w zakresie œwiadczenia us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 
Rodo; w zwi¹zku z realizacj¹ przez Administratora  obowi¹zków prawnych wynikaj¹cych z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c 
Rodo, w tym m. in.:
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- Kodeksu Cywilnego, przepisów rachunkowych i podatkowych, 
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
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Pañstwa dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rodo, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne 
z prawem gdy:
a) jest ono niezbêdne do zawarcia i wykonania umowy, której stron¹ jest osoba, której dane dotycz¹,
b) jest ono niezbêdne do podjêcia dzia³añ na ¿¹danie osoby, której dane dotycz¹, przed zawarciem umowy. 

Pañstwa dane osobowe Administrator mo¿e przetwarzaæ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rodo do celów wynikaj¹cych z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora obejmuj¹ce m.in. zapewnienie komunikacji podmiotów zewnêtrznych 
z Administratorem oraz komunikacji z podmiotami zewnêtrznymi wobec Administratora, dochodzenie ewentualnych roszczñ czy obrona 
przed roszczeniami. Ponadto dane osobowe mog¹ byæ przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a Rodo na podstawie wyra¿onej zgody, 
do realizacji celu dla jakiego zgoda zosta³a wyra¿ona.

Administrator przetwarza dane osobowe, które s¹ mu przekazywane przez Pani¹/Pana podczas korzystania z us³ug Administratora, 
w tym:  
- Osoby, które kontaktuj¹ siê z pracownikami Administratora – zbierane s¹ dane osobowe, gdy osoba fizyczna kontaktuje siê 
z Administratorem za poœrednictwem dostêpnych narzêdzi. Dane, które otrzyma³ Administrator wykorzystywane s¹ w celu 
odpowiedniego za³atwienia  sprawy. W trakcie wymiany wiadomoœci dane osobowe wskazane powy¿ej mog¹ obejmowaæ imiê i 
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe. 
- Klienci /Kontrahenci- w celu œwiadczenia us³ug, podpisywania umów, realizacji zleconych us³ug, Administrator zbiera dane osobowe od  
Klientów/Kontrahentów i osób wskazanych do kontaktu. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbêdnym do realizacji tych us³ug. 
Administrator przetwarza dane osobowe w celu œwiadczenia us³ug na rzecz  Klientów/Kontrahentów, jak równie¿ w celu zamawiania i 
otrzymywania us³ug. Wówczas Administrator przetwarza dane w zakresie niezbêdnym do realizacji tych us³ug.
- Kontakty biznesowe – Administrator zbiera i przetwarza dane biznesowe. Dane te obejmuj¹: imiê i nazwisko, s³u¿bowy numer telefonu, 
adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy.

Administrator mo¿e kontaktowaæ siê z Pani¹/Panem za pomoc¹ numeru telefonu kontaktowego/ adresu poczty elektronicznej, gdy 
numer telefonu/adres konta mailowego pozyska³o bezpoœrednio od  Pani/Pana w celu kontaktu b¹dŸ z legalnego Ÿród³a uprawniaj¹cego 
do kontaktu.

Jak d³ugo Administrator przechowuje  dane osobowe.
Pañstwa dane osobowe bêd¹ przechowywane przez okres niezbêdny do realizacji celów opisanych powy¿ej, przez okres trwania umowy 
lub zlecenia i po jej zakoñczeniu tak d³ugo jak wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeñ (przedawnienia roszczeñ/do momentu zakoñczenia postepowañ), przez okres wynikaj¹cy z obowi¹zku przechowywania 
dokumentacji ksiêgowej do celów kontrolnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, przez okres archiwizacji dla danej kategorii 
danych.  W przypadku danych osobowych, co do których wyrazili Pañstwo zgodê na ich przetwarzanie, Administrator przetwarza je do 
chwili wycofania zgody do czasu, na jaki zgoda zosta³a wydana.

Komu Administrator mo¿e przekazaæ Pañstwa dane osobowe do przetwarzania/odbiorcy danych.
Dostêp do Pañstwa danych osobowych maj¹ pracownicy Administratora upowa¿nieni do przetwarzania danych osobowych w ramach 
obowi¹zków s³u¿bowych. 
Pañstwa dane osobowe mog¹ byæ udostêpnione innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów 
powierzenia danych osobowych, w szczególnoœci podmiotom wspó³pracuj¹cym z Administratorem  np. obs³uga systemów IT w celu 
utrzymania ci¹g³oœci oraz poprawnoœci dzia³ania systemów informatycznych oraz ich aktualizacji, dostawcom oprogramowania, 
przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ pocztow¹ lub kuriersk¹, przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ p³atnicz¹ (np. banki). 
Administrator powierza dane osobowe innym podmiotom tylko wtedy gdy zezwalaj¹ na to przepisy prawa. 
Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa Pañstwa dane osobowe mog¹ zostaæ  przekazane uprawnionym organom, a tak¿e 
osobom trzecim, które zg³osz¹ ¿¹danie udzielenia takich informacji wskazuj¹c w³aœciw¹ podstawê prawn¹ (np. policja, s¹d, prokuratura, 
Urz¹d Skarbowy, komornik).
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Czy podanie danych osobowych jest obowi¹zkowe.
Podanie przez Pañstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbêdnym warunkiem umownym do zawarcia i realizacji 
umowy oraz œwiadczenia us³ug, zapewnienia komunikacji, obs³ugi zg³oszeñ i reklamacji. Konsekwencj¹ niepodania przez Pañstwa swoich 
danych osobowych bêdzie brak mo¿liwoœci wspó³pracy z Administratorem danych, w tym np. brakiem mo¿liwoœci zawarcia 
umowy/realizacji us³ugi.

Jakie posiadacie Pañstwo prawa dotycz¹ce danych osobowych.
Posiadacie Pañstwo:
- prawo dostêpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- prawo do ¿¹dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane s¹ nieprawid³owe lub niekompletne,
- prawo do ¿¹dania usuniêcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
- prawo do ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn zwi¹zanych z Pani/Pana szczególn¹ sytuacj¹ wobec przetwarzania 
dotyczacych Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rodo, 
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofniêcia  zgody w dowolnym momencie  bez wp³ywu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem.

Posiadaj¹ Pañstwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku uznania, i¿ przetwarzanie Pañstwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. Rodo.

Pañstwa dane osobowe nie s¹ przekazywane  do pañstwa trzeciego lub organizacji miêdzynarodowych.
Pañstwa dane osobowe nie bêd¹ przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie¿ w formie profilowania.
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