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W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej 

przejrzystości procesów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych chcielibyśmy poinformować, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bytowie, 77-100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1. 

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@wodabytow.pl lub listownie na adres siedziby Spółki. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy/ przyjęcia i realizacji 

zlecenia o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Spółki, 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w innych celach na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody, 

np. wysyłki faktury elektronicznej,  

- art 6 ust.1 lit. c  RODO czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce 

takich jak np. zapewnienie bezpieczeństwa usług, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i 

przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych, 

- art 6 ust.1 lit. f  RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych 

osobowych jakim jest bieżący kontakt, odpowiadanie na zapytania, skargi, cele analityczne i 

statystyczne, zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, a także w celu 

zabezpieczenia roszczeń. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy/ 

przyjęcia i realizacji zlecenia o wykonanie usługi. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem 

możliwości zawarcia umowy ze Spółką i wykonania przez nią oczekiwanych przez Panią/Pana zadań. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy/ realizacji zlecenia, 

a następnie do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa. 

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Wodociągi Miejskie 

Bytów Sp. z o.o., w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną, 

doradczą lub audytową, jak również świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Pani/ Pana dane 

osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo:  

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii  

- sprostowania swoich danych osobowych  

- usunięcia swoich danych osobowych  

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

- przenoszenia swoich danych osobowych 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych  

- prawo do cofnięcia zgody bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano 

przed jej wycofaniem 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. 
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