
 

 
Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego dla  zleceniobiorców 

 
 
Zgodnie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że: 
 
 
1.Administratorem danych jest podmiot Zamawiający, tj. 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 korespondencyjnie wysyłając pismo  na adres 
siedziby Zamawiającego wskazany w treści umowy, z dopiskiem "inspektor ochrony danych". Aktualny adres e-
mail do bezpośredniego kontaktu z inspektorem ochrony danych dostępny jest na stronie internetowej 
Zlecającego.  
 
3. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji postanowień umowy oraz  podjęcia niezbędnych działań 
przed jej zawarciem –w związku z art.6 ust.1 lit b) RODO oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa                     
- w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 
4.Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa oraz podmiotom                   
z którymi administrator ma podpisaną umowę powierzenia. 
 
5. Dane osobowe są przetwarzane do czasu ustania celu, jednak nie krócej niż okres wskazany w kodeksie 
cywilnym w celu dochodzenia oraz przedawnienia roszczeń – na podstawie instrukcji kancelaryjnej 
obowiązującej u Zamawiającego. 
 
6.Osoba, której dane dotyczą posiada prawo: 
 dostępu do swoich danych osobowych; 
 żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne 

do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
 żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych 
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 

 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. 
  

7.Zamawiący nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy  i zrealizowania 
jej postanowień, a także wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa przez Zamawiającego. 
 
9. Osoba podejmująca zlecenie realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, których dane pozyska i udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją postanowień zawartej 
umowy. 
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