
Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

W związku z realizacją wymogów 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 zwanym w dalszej części RODO, 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych 

osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.    

1. Kto jest Administratorem danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych,  jest  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. 

zwanym w dalszej części dokumentu Przedsiębiorstwem, z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, 

reprezentowanym przez Zarząd Spółki. Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni 

powszednie od godziny 7 do 15, telefonicznie pod numerem 134647900 lub przy pomocy poczty elektronicznej 

sekretariat@spgk.com.pl. W razie pytań i wątpliwości do państwa dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych 

osobowych odpowiedzialny za koordynacje spraw związanych z ochroną danych osobowych w Przedsiębiorstwie.      

Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej 

iod@spgk.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 134647835.       

2. Dlaczego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym numer telefonu wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie 

wykonania zlecenia lub umowy którą z nami zawarłeś. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia lub przekazania 

telefonicznie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowej realizacji umowy chcielibyśmy mieć możliwość 

kontaktu z Tobą. Podane dane nie będą udostępniane innym osobom i instytucjom, profilowane oraz przekazywane 

do krajów trzecich. Dane osobowe podanie w tym formularzu przetwarzane są na podstawie Twojej zgody. Podanie 

danych jest dobrowolne.  

3. Jak długo przetwarzamy dane osobowe 

Podane dane osobowe przetwarzamy do momentu wycofania zgodny, jednak nie dłużej niż 3 miesiące po ustaniu 

umowy lub wykonania zlecenia.  Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną usunięte.  

4. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych   

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Twoich danych osobowych informujemy, że zgodnie z RODO 

w każdym momencie przysługuje Ci prawo do żądania od Nas jako Administratora dostępu do swoich danych 

podanych w niniejszym formularzu, w szczególności ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu lub przeniesienia danych. Ponadto w każdym momencie masz prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie co wiąże się z usunięciem podanych danych z naszych systemów informatycznych i zaprzestania 

świadczenia usługi, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w 

szczególności numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego Przedsiębiorstwu w sprawie 

wykonania zlecenia bądź umowy realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.  

 

    Imię i nazwisko        Numer telefonu  

 

            Data i podpis 
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