Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Działając na podstawie przepisu art. 13 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
niniejszym informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000046396,
NIP: 6462100779; REGON: 273340260, kapitał zakładowy w wysokości 229.407.000 zł w
całości wpłacony (dalej: Administrator).
Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem
poczty elektronicznej pod adresem: rcgw@rcgw.pl lub telefonicznie pod numerem:
32 325 72 35.
Administrator powołał także Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Bezpośredni kontakt z
Inspektorem możecie Państwo nawiązać przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, kierując
wiadomość na adres: iodo@rcgw.pl
Podanie danych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe podane w treści formularza, w tym zwłaszcza adres e-mail oraz
numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawiania i przesyłania faktury
elektronicznej oraz bieżącej komunikacji w sprawach związanych z realizacją łączącej strony
umowy o odprowadzanie ścieków, a podstawę ich przetwarzania stanowi udzielona przez
Państwa dobrowolnie zgoda. W każdym czasie możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę, co
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje Państwa dane podane w treści formularza zgody.
Państwa dane osobowe zawarte w złożonym oświadczeniu, będą przetwarzane przez
Administratora przez okres trwania łączącej strony umowy o odprowadzanie ścieków lub do
czasu ewentualnego wycofania udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie.
W zakresie i na zasadach opisanych szczegółowo w przepisach RODO, przysługuje Państwu
prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;
- żądania sprostowania danych osobowych;
- żądania usunięcia danych osobowych;
- żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- żądania przeniesienia danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub
profilowania.

