
 

 
tel: 42-718-60-50, fax: 42-718-60-40, tel. kom: 884-880-041   Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

Parzęczew, 24 maja 2018 roku 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Co to jest RODO - Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych i w dalszej części niniejszej informacji 

nazywana będzie rozporządzeniem. 

2. Jaki jest cel RODO – Celem powyższej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania 

danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, w zakresie ochrony osób fizycznych 

przed skutkami tego przetwarzania. 

3. Od kiedy stosujemy RODO – Od 25 maja 2018 roku. 

4. Dla kogo adresowana jest niniejsza informacja – Informacja jest kierowana dla 

odbiorców fizycznych usług komunalnych i pozostałych usług świadczonych przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO 

 

W związku z wypełnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje, iż 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, tel. stacjonarny 42-718-60-50; tel. komórkowy               

884-880-041, sekretariat@zgkparzeczew.pl , reprezentowany przez Dyrektora Zakładu. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 37, ust. 1 ww. rozporządzenia ZGK w Parzęczewie wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych Zakładu. Kontakt z administratorem można realizować poprzez 

sekretariat Zakładu, Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, tel. stacjonarny                    

42-718-60-50; tel. komórkowy 884-880-041, sekretariat@zgkparzeczew.pl,                                     

lub bezpośrednio: inspektor.odo@zgkparzeczew.pl, 503-140-413. 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja działań statutowych przez 

ZGK w Parzęczewie w zakresie świadczenia usług komunalnych oraz pozostałych usług dla 

swoich odbiorców. 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez ZGK w Parzęczewie jest zgodne                   

z art. 6 ust.1 ww. rozporządzenia, odpowiednio: 

 litera b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

mailto:sekretariat@zgkparzeczew.pl
mailto:sekretariat@zgkparzeczew.pl
mailto:inspektor.odo@zgkparzeczew.pl


 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

 litera c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

 litera e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami danych osobowych będących w administrowaniu ZGK w Parzęczewie są 

wyłącznie organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.     

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zebrane dane osobowe przechowywane są przez ZGK w Parzęczewie w okresie trwania 

świadczonej usługi oraz dodatkowo po jej wykonaniu i zakończeniu zgodnie                                             

z obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi archiwizowana dokumentów dla 

podmiotów publicznych i wynoszą odpowiednio: 

 dokumentacja księgowa  – kat. archiw.  B-  5 lat. 

 rozliczenia finansowe   – kat. archiw. B-10 lat. 

 dane osób ubiegających się o ulgi w spłacie zobowiązań – kat.archiw.  B- 5 lat. 

 dokumentacja budowlana  – kat. archiw.  B-50 lat. 

 dane pracownicze   – kat. archiw.  B-50 lat. 

 ewidencja lokatorów, najemców i właścicieli   – kat. archiw.  B-50 lat. 

 

PRAWO STRONY 

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przechowywanie i przetwarzane przez                          

ZGK w Parzęczewie ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do ich przenoszenia.  

 

WNIESIENIE SKARGI 

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przechowywanie i przetwarzane przez                           

ZGK w Parzęczewie ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Część podawanych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zawarcia 

umowy na świadczenie usług komunalnych lub pozostałych usług. Odmowa ich podania, 

spowoduje brakiem możliwości świadczenia usługi przez ZGK w Parzęczewie. 

Pozostała część podawanych danych osobowych (telefon, adres mailowy) jest dobrowolna,               

i nie ma wpływu na świadczenie usługi, i ma na celu odpowiednio: 

 numer telefonu – ułatwienie kontaktu z odbiorcą usługi. 

 adres mailowy – ułatwienie kontaktu z odbiorcą usługi, korzystanie odbiorcy                              

z możliwości elektronicznego przesyłania faktur lub korespondencji. 
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PROFILOWANIE 

Dane osobowe będące w administrowaniu ZGK w Parzęczewie, nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu oraz nie będą 

wykorzystywane do celów marketingowych. 

 

DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będące w administrowaniu ZGK w Parzęczewie, nie będą podlegały 

przetwarzaniu  w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobierania. 

 

UWAGI POZOSTAŁE 

Powyższa informacja jest informacją publiczną i ogólnie dostępną. Informacja zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zakładu (www.zgkparzeczew.pl), oraz wywieszona                      

w siedzibie Zakładu (95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5). 

 

 
Dyrektor Zakładu 

Robert Małolepszy 
 

http://www.zgkparzeczew.pl/

