Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka:
„ZAKŁAD KOMUNALNY” spółka z o. o. w Opolu, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole,
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042036,
NIP 7541351921
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia
i realizacji umowy,
b. w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra
publicznego,
c. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia
usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
d. na podstawie zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po
zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku
prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu
bezpośredniego, do czasu wycofania zgody. Osoba, której dane są przetwarzane,
ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto
ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących danej osoby narusza przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
Odbiorca danych „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu może przekazywać dane
osobowe Gminie Opole (100% udziałów w Spółce), kontrahentom przetwarzającym
dane osobowe na podstawie umów przetwarzania w celu realizacji zawartych z nimi
umów, serwisowi IT. W ramach obsługi prawnej, dane osobowe mogą być
przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów Spółki. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy lub
wykonania usługi niezbędne.
Dane kontaktowe:
•
•

Inspektor Ochrony Danych, „Zakład Komunalny” spółka z o. o. w Opolu,
ul. Podmiejska 69
adres email : iodo@zaklad-komunalny.pl

