
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W NOWYM ŻMIGRODZIE

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem  jest  Gminne  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu
– Radosława Czyrkiewicz z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, ul.
Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród.

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

  Administratorem –  można się  skontaktować poprzez adres
email gpgk.nz@interia.pl telefonicznie 134416481, lub pisemnie
na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
może  ię  Pan/i  skontaktować  poprzez  email
inspektor.rodo.gpgk@interia.pl lub pisemnie nan adres siedziby
administratora.  Z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych oraz  z  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Art.  6  ust.  1  lit.  a,b,c,e,  art.  9  ust.  2  lit.  a,b,g  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/a dane bedą przetwarzane w celu:

• wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na
administratorze,

• realizacji zawartych umów,
• przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych

z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa
Unii lub prawa państwa czlnkowskiego,

• przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia
obowiązków i  wykonywania szczególnych praw przez
administratora lub osobę, które  osobę której  dotyczą,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii
lub  prawem  państwa  członkowskiego,  czy  też
porozumieniem  zbiorowym  na  mocy  prawa  państwa
członkowskiego  przewidującymi  odpowiednie
zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby,
której dane dotyczą,

• w  pozostałych  przypadkach  Pani/a  dane  osobowe
przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie  wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa
powyżej odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być:

• organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

• inne podmioty,  które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJOMANIE DECYZJI, 
W TYM PROFILOWANIE

Pani/a  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzn. państw trzecich.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród
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