Klauzula informacyjna dla dzierżawców powierzchni reklamowej
Zgodnie z art. 13 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.
U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) – zwanego dalej „RODO” − informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 23,
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

46-320 Praszka.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail iod@goskom.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zawartej z Administratorem umowy na świadczone usługi i podjęcia czynności
niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1, lit. b RODO),
b) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, należności, ochrony przed roszczeniami (podstawa
prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. f RODO),
c) realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym sprawozdawczych,
statystycznych i raportowania (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust. 1 lit. f RODO),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, przez okres konieczny do
wypełnienia obowiązków prawnych, przez okres wymagany przez przepisy prawa, a także przez czas
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora przetwarzane będą do czasu ustania tego interesu.
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.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wnoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany
prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa.
W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu zawarcia i wykonania umowy na
świadczenie usług z Administratorem, podanie przez Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym do
zawarcia i realizacji tej umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z
Administratorem.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.

