
 

 

 
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)  informuję, iż: 

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

„WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 21. 

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” jest 
Pani Bernadeta Juszczak. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email iod@wodnik.net.pl 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o ewentualnych awariach sieci 
wodociągowej na wybranym obszarze wskazanym podczas rejestracji/ w celu marketingu 
bezpośredniego lub tez udzielenia informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem 
przesłanego zapytania poprzez formularz kontaktowy e-mail bok@wodnik.net.pl  

4) dane osobowe w postaci Pani/Pana imienia i nazwiska, adresu zamieszkania – lokalizacji przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail, będziemy przetwarzać na podstawie art. 
6 ust 1 lit. a, czyli wyrażonej dobrowolnej zgody, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze (art. 6 ust 1 lit c. RODO) oraz w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO) 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa 
związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń. 

7) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania danych 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy, wykonania usługi, udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 
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