KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA UMÓW NA WYKONANIE USŁUG
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. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót
Drogowych Spółka z o.o.
2. Dane kontaktowe Administratora:
• ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań;
• tel.: +48 68 477 29 40;
• e-mail: firma@mpoird.zagan.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
• realizacji zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania celów
określonych w pkt 3.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy publiczne i inne podmioty upoważnione
na podstawie odrębnych przepisów.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania dokumentacji związanej z umowami, ustalanym zgodnie z odrębnymi
przepisami prawa w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Przysługują Państwu prawa do:
• dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.
9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

