Obowiązek informacyjny dla osób zgłaszających informacje o budowie lub remoncie pomnika
znajdującego się na cmentarzu parafialnym lub komunalnym
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul Płonkowska 44. W celu skontaktowania się z Administratorem, może Pani/Pan
napisać e-mail na adres: iod@zwiklapy.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu umożliwienia Pani/Pani zgłoszenia informacji o wykonaniu budowy/remontu pomnika
znajdującego się w cmentarzu parafialnym/komunalnym w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury,
na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celach podatkowych, rachunkowych oraz archiwizacyjnych na podstawie ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz 1221 ze zm.), ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz 395 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) w celu umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie
roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów
do jakich zostały zebrane.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych.
5) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
6) Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z zastrzeżeniem
podmiotów, którym dane osobowe będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

