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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. f RODO czyli na podstawie 

uzasadnionego interesu administratora w celach obsługi korespondencji i udzielania odpowiedzi na 

zapytania wpływające zarówno w formie mailowej, tradycyjnej, przez formularz kontaktowy na stronie 

www oraz zapytań zgłaszanych telefonicznie, dbania o jakość współpracy z klientami, dostawcami i 

innymi stornami zainteresowanymi, dbaniu o interesy i dobry wizerunek Spółki oraz w celach 

związanych z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przyjęcia i 

rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż do 

czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

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  

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