
NIP:   625-19-54-711 REGON:  273-670-861

Telefony:

Pogotowie wod-kan. 994 (bezp³atny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (ca³odobowo) 
Sekretariat: 32 267 52 27 
BOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

KRS:  0000078165
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydzia³ VIII Gospodarczy - KRS

Dane:

Konto bankowe:  CitiBank Handlowy 
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
Kapita³ zak³adowy:
59 103 500,00 z³
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl 

Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Z ART. 14 RODO W SYTUACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH 

NIEBEZPOŒREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ¥

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku, nazywanym 
w skrócie  Rodo informujemy, i¿:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bêdzinie ul. Koœciuszki 140.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mo¿na siê skontaktowaæ poprzez e-mail: iod@mpwik.bedzin.pl lub telefonicznie: 32 267 42 18 
wew. 378.

Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ pozyskane z bazy ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bêdzinie w celu realizacji przez 
Spó³kê zadañ publicznych okreœlonych w Ustawie z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu 
œcieków (np.inwestycje, usuwanie awarii, naprawy sieci).  

Pani/Pana dane osobowe s¹ przez Administratora przetwarzane w celu:
 - wykonywania ci¹¿¹cych na Administratorze obowi¹zków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz¹dzenia (np. przepisy  
  szczególne/sektorowe) i/lub wykonywania zadañ realizowanych w intersie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 
     rozporz¹dzenia, 
 -  niezbêdnym do zawarcia oraz wykonania umowy, której stron¹ Pani/Pan jest, której dane dotycz¹  lub do podjêcia dzia³añ na Pani/Pana 
     ¿¹danie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporz¹dzenia,
 - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora obejmuj¹cego m.in. w celu niezbêdnym do realizacji zlecenia; ustalenia lub 
    dochodzenia  roszczeñ/obrony przed roszczeniami  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporz¹dzenia w zwi¹zku z dan¹ spraw¹.

Pani/Pana dane  osobowe s¹ niezbêdne, gdy¿ bez nich Spó³ka nie mog³aby zrealizowaæ zadañ i celów podanych powy¿ej. Zakres przetwarzanych 
danych to m.in. imiê, nazwisko, adres, nr Pesel, nr dzia³ki, nr Ksiêgi Wieczystej, charakter prawny w³adania, dane rodziców. 
Dane osobowe nie s¹ przekazywane ¿adnym innym podmiotom czy osobom trzecim, s¹ przetwarzane jedynie na cele w³asne Administratora. 
Dane osobowe nie s¹ przekazywane do pañstwa trzeciego oraz nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
U Administratora wdro¿ono œrodki, aby dane osobowe by³y chronione przed utrat¹, kradzie¿¹, niew³aœciwym u¿yciem i nieautoryzowanym 
dostêpem, ujawnieniem. Ochronê zapewniaj¹ odpowiednie œrodki techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeñstwa.

Dane osobowe s¹ wykorzystywane przez okres niezbêdny do realizacji celów opisanych powy¿ej, tak d³ugo jak wymagaj¹ tego odpowiednie 
przepisy prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeñ (przedawnienia roszczeñ lub do momentu zakoñczenia postêpowañ), zgodnie 
z obowi¹zuj¹cym w Spó³ce przepisami o archiwizacji danej kategorii danych (Instrukcja Kancelaryjna i Archiwalna).

Posiada Pan/Pani prawo ¿¹dania dostêpu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, ¿¹dania ich sprostowania, usuniêcia, ograniczenia 
ich przetwarzania, a tak¿e prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniêcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie wp³ywa na zgodnoœæ
 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przys³uguje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn zwi¹zanych z Pani/Pana szczególn¹ sytuacj¹ - wobec 
przetwarzania dotycz¹cych Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporz¹dzenia. 

Jednoczeœnie informujemy, i¿ mo¿na wnieœæ skargê do organu nadzorczego - Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych. 


	Page 1

