
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się zasady przetwarzania danych osobowych 
w związku z wejściem w życie przepisów 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Technicznych Sp z o.o, z siedzibą pod 
adresem: ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, KRS: 0000132011, NIP:6871004553, REGON: 370269712. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody, w zależności od rodzaju usług, z których Państwo 
korzystacie. 

Dane w naszej instytucji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. 

Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody. Dane osobowe mogą 
być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Dostawcom systemów informatycznych i usług IT w ramach aktualizacji i naprawy oprogramowania – 
tylko i wyłącznie za zgodą i na wyraźne polecenie Administratora danych osobowych, na podstawie 
zawartych z nimi umów powierzenia danych osobowych. 

 Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z dochodzeniem należności, usługi 
prawne – na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia danych osobowych. 

 Urzędowi Gminy Miasta Zagórz w ramach uzgodnienia warunków przyłączenia do sieci. 
 Operatorom pocztowym. 
 Bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów: 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna Termin przetwarzania danych 
osobowych 

 Zawarcie i rozwiązanie 
umowy, 

 realizacja warunków 
umowy, 

 rozpatrywanie reklamacji 
na podstawie umowy, 

 archiwizacja. 

Rozporządzenie 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 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, Art. 6 ust.1 lit.b) 

Do czasu wygaśnięcia lub 
rozwiązania umowy, a po tym 
czasie w innych – zgodnych z 
przepisami prawa – celach 
związanych z umową, np. okres 
zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń tj. 10 lat lub konieczność 
archiwizacji danych. 

 Wypełnianie obowiązków 
prawnych wynikających z 
przepisów prawa, w tym 
przepisów podatkowych i z 
zakresu rachunkowości 
lub realizacji zadań w 
interesie publicznym. 

Rozporządzenie 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 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, Art. 6 ust.1 lit. c) i e). 

Do czasu wypełnienia przez 
Zakład Usług Technicznych Sp z 
o.o obowiązków wynikających z 
przepisów prawa lub obowiązków 
wykonywania zadań w interesie 
publicznym. 

 Realizacja działań Rozporządzenie Parlamentu Do czasu wygaśnięcia lub 



prowadzonych na 
podstawie wyrażonych 
przez Państwa zgód na 
przetwarzanie danych 
osobowych. 

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 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, Art. 6 ust.1 lit. a). 

Wyrażona pisemna zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. 

rozwiązania umowy lub do czasu 
wycofania przez Państwa zgody 
na przetwarzanie danych 
osobowych. 

 Cele realizowane w 
ramach uzasadnionego 
interesu administratora, 
powiązane z realizacją 
zawartej z Państwem 
umowy, w szczególności 
w związku z: 

- bezpieczeństwem transakcji i 
zapobieganiem nadużyciom, 

- ochroną przed roszczeniami i 
ustalaniem i dochodzeniem 
należności 

Rozporządzenie 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 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, Art. 6 ust.1 lit. f). 

 

Do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Zakładu 
Usług Technicznych Sp z o.o, 
stanowiących podstawę 
przetwarzania danych osobowych 
lub do czasu rozpatrzenia 
sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, nie dłużej niż przez 
okres 10 lat. W przypadku, gdy 
toczy się spór lub trwa 
postępowanie wyjaśniające, 
sądowe, okres przechowywania 
danych osobowych trwa do 
prawomocnego zakończenia tych 
postępowań. 

 

Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed 
jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie 
instytucji przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-540 Zagórz lub na adres mailowy: zut.biuro@zut.zagorz.net. 

Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Kozimor-Cyganik, kontakt 605588464, mail: 
inspektorsds@gmail.com 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Państwa, narusza przepisy 
RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów. 

Z poważaniem, 
Prezes Zakładu Usług Technicznych Sp z o.o 

 


