
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie                   

o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”)  informujemy, że: 

1.Administratorem danych jest Jastrzębski Zakład Komunalny z siedzibą w Jastrzębiu-

Zdroju (44-330), ul. Dworcowa 17D. 

Kontakt tel. 32 4751 495, fax. 32 47 647 93, adres e-mail: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl 

2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą tradycyjną lub poprzez adres 

e-mail wskazany powyżej z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. 

Aktualny bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych wskazany jest na naszej 

stronie internetowej. 

3.Dane osobowe przetwarzamy w celu  realizacji zadań statutowych i ustawowych 

wynikających  w szczególności z przepisów: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zm. 

2) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ze zm. 

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zm. 

4) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ze zm. 

5) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r  - Kodeks pracy ze zm. 

6) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ze zm. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zawarta jest w art.6 ust.1 lit c) oraz  lit. e) 

RODO. 

4.Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa, a 

także innym podmiotom  wyłącznie  w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych . 

5.Dane osobowe  są przetwarzane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej, a                     

w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania.       

6.W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7.Osoba, której dane dotyczą posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,                                                                                      

- jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                     

z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych  

jej  dotyczących narusza przepisy RODO. 

8.Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 


