INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA PRZEWOŹNIKÓW NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
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Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą
w Kutnie przy ulicy Lotniczej 1, 99-300 Kutno, dalej „my”.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@gos.kutno.pl.
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym podjęcie decyzji w sprawie
przyjmowania nieczystości płynnych do naszego punktu zlewnego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
b. podjęcie niezbędnych działań na Pana/Pani żądanie zmierzających do zawarcia umowy o odbiór
i dostawę nieczystości ciekłych, a następnie jej wykonanie w wypadku, gdy jest Pan/Pani stroną
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. prawnie uzasadniony interes jaki posiadamy w tym, aby przetwarzać dane osobowe osób
reprezentujących podmiot, z którym zamierzamy zawrzeć umowę o odbiór i dostawę nieczystości
ciekłych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w przypadku zawarcia umowy o odbiór i dostawę nieczystości ciekłych – wykonanie obowiązków
prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
e. dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Do odbiorców Pana/Pani danych osobowych należą następujące grupy podmiotów:
a. osoby przez nas upoważnione – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy przetwarzają Pana/Pani
dane osobowe w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmioty przetwarzające, wykonujące czynności przetwarzania na nasze zlecenie – m.in. podmioty
świadczące usługi informatyczne, usługi prawne;
c. inni odbiorcy danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do wykonania niniejszej
umowy, np. kurierzy.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń
cywilnoprawnych w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstało po naszej stronie zobowiązanie podatkowe.
Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie przyjmowania
nieczystości płynnych do naszego punktu zlewnego oraz zawarcia i wykonania umowy.
Aktualne zasady ochrony prywatności znajdują się na stronie internetowej: www.gos.kutno.pl

