
 
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: 

„RODO” – Eco Team Service Sp. z o.o.  informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Eco Team Service Sp. z o.o.  

ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowana przez Prezesa Spółki.  

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres 

Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wymianę przyłącza 

wodociągowego.  
4) Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów, realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Eco Team Service Sp. z 

o.o. z siedzibą w Łodygowicach.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji oraz do zakończenia czasu ustalania i dochodzenia roszczeń. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu. 

10) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia 

danych jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, do ograniczenia przewarzania danych, do 

przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym 

realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie danych. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie 

skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Podanie dodatkowych danych 

kontaktowych jak numer telefonu jest również dobrowolne i ułatwi kontakt z Państwem, lecz 

ich niepodanie nie będzie miało wpływu na rozpatrzenie wniosku. 

 

Oświadczam że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej klauzuli 

informacyjnej. 
 

………………………………………………. 
                     (imię i nazwisko) 

 

 

Łodygowice dnia ……………………..   Podpis:………………………………….. 

 

 


