
Klauzula informacyjna dla klienta przedsiębiorstwa  

wodno - kanalizacyjnego 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

 

Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy  

ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania PGKiM w Tomaszowie Lubelskim, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

tel.:  +48 603451758 e-mail: iodo@adigan.pl 

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i z jakiego źródła 

pochodzą? 

W zależności od tego z jakich usług będą Państwo korzystać, Administrator może 

przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, 

adres punktu poboru wody, adres świadczenia usług, adres do korespondencji, adres e-mail, 

dane rozliczeniowe (faktury/rachunki/numery kont bankowych), numer klienta, numer 

telefonu, NIP, REGON, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, a także inne dane 

zawarte we wniosku lub korespondencji kierowanej do PGKiM Sp. z o.o. 

Państwa dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od Państwa (w sytuacji, gdy np. 

otrzymujemy od Państwa wniosek/pismo, gdy prowadzimy z Państwem korespondencję lub 

zawieramy z Państwem umowę). Niekiedy możemy otrzymać Państwa dane od innej osoby 

składającej wniosek (np. od właściciela budynku, inwestora). 

 

Jaki jest  cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna? 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

 

a) Realizacji usługi wynikającej z wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane 

niezbędne do realizacji umowy w celu: określenia warunków przyłączenia posesji do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, odbioru budowy przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego, realizacji usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, 

realizacji umowy na dostarczanie nieczystości płynnych do  Oczyszczalni Ścieków  

w Tomaszowie Lubelskim, obsługi skarg, reklamacji; 

 

b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. c RODO – wynikających z przepisów prawa (w tym Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa 

podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów: związanych z realizacją ustawowych 

zadań PGKiM Sp. z o.o., 



archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych, prowadzenia rozrachunków, wystawiania 

i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, wykonywania obowiązków 

wynikających z przepisów o archiwizacji, wykonywania zadań w interesie publicznym 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa; 

 

c) Ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych 

z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes - na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: informowania klientów o własnych usługach, prognozowania 

poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby PGKiM Sp. z o.o., 

zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi (dane zanonimizowane po opracowaniu 

produktu finalnego), przeprowadzania czynności audytowych, ustalenia i dochodzenia 

roszczeń przez PGKiM Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością, w tym 

restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, obrony przed roszczeniami 

kierowanymi wobec PGKiM Sp. z o.o., przed organami ścigania, organami orzekającymi, 

w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych; 

 

d) Państwa dowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu ułatwienia kontaktu 

z w związku z wykonaniem umowy, realizacją złożonych wniosków, załatwieniem sprawy 

(numer telefonu, adres e-mail). Zgoda jest dobrowolna i może być wycofać w dowolnym 

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed 

jej wycofaniem. 

 

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie 

umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in: 

 dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje PGKiM Sp. z o.o., w celu utrzymania 

ciągłości oraz poprawności działania systemów, 

 podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia 

korespondencji, 

 podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu 

realizacji płatności, 

 towarzystwa ubezpieczeniowe w celu likwidacji szkód, 

 firmy archiwizujące, 

 firmy windykacyjne, w celu obsługi zadłużeń, 

 kancelarie prawnicze w celu obsługi prawnej. 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane?  

 Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz 

przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych 

wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. 

 

Jakie są konsekwencje nie podania danych? 



Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej 

sprawy w PGKiM Sp. z o.o., może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, 

warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. 

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej 

kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak 

możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi. 

Informacje dodatkowe 

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. PGKiM Sp. z o.o. 

nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona 

umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, 

a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń 

wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania 

danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub 

braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą 

przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem 

odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub 

administrator wskaże miejsce ich udostępnienia. 

 

 

 

 

Na stronie  

W BIP 

 


