
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Brańszczyku (07-221) przy ul. Bielińskiej 29 oświadcza, 

że związku z prowadzoną działalnością jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 

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) RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922). Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w 

Brańszczyku (07-221) przy ul. Bielińskiej 29.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – r.chmurski@abi-warszawa.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

− zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

− realizacji czynności ustawowych na rzecz mieszkańców i firm znajdujących się na terenie 

Gminy Brańszczyk w celu świadczenia usług wynikających z Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

− wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora m. in. w zakresie dochodze-

nia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

− usprawnienia kontaktu – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia. Dane 

mogą także zostać udostępnione podmiotom wykonującym zadania w interesie publicznym lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów prawa, lub wykonującym usługi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej wyłącznie w 

zakresie tej usługi zgodnie z zawartą umową. 

5. Dane nie będę przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim 

zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). 

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy 

lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji umowy. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 

koniecznie. Inne dane podawane są dobrowolnie i w każdym czasie ma Pani/Pan prawo do 

wycofania wyrażonych zgód, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadkach 

i na zasadach określonych w RODO. Więcej na temat praw na stronie internetowej 

www.branszczyk.pl zakładka Zakład Gospodarki Komunalnej. 
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