
Załącznik nr 3 
Zastosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art.. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 , str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach 
informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, zarejestrowane 
w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod 
Nr KRS 0000139930, REGON 290941746, NIP 664-18-08-503, kapitał zakładowy 79 360 800 
złotych, tel. 41 274-53-25/25. 

2. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach został powołany 
Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych i realizacją swoich praw w tym zakresie pod adresem 
e-mail: iod@pwik.starchowice.pl lub pisząc na adres siedziby PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach 
wskazany powyżej z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą  w celu zawarcia porozumienia i dalszej jego realizacji  na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu związanym z naborem wniosków dotyczących 
rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  
w nawiązaniu do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21) oraz 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych  
z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 257).  

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów wskazanych powyżej, a nie podanie 
danych będzie skutkowało niemożliwością rozpatrzenia wniosku zgłoszeniowego i zawarcia 
porozumienia. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu, do którego zostały zebrane  i będą 
przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania. 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

8. W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka  
z o.o. w Starachowicach danych osobowych do celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, przysługuje 
Pani/Panu: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 
16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

9. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w 
razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza EOG lub do innych organizacji 
międzynarodowych. 

 
Starachowice, dn. ……………….. 20…r. 

………………………………… 
         Pieczęć/cie i podpis/y 


