RODO
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku ( RODO), udostępniamy Państwu wzory klauzul informacyjnych
obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Gorlicach dla:
1. Rekrutacji pracowników
2. Praktykantów
3. Stażystów
4. Pracowników
5. Kontrahentów i dostawców
6. Klientów
7. Zbioru monitoring wizyjny
8. Oferentów
9. Właścicieli działek na których są projektowane i wykonywane sieci wodociągowe /
ciepłownicze/kanalizacyjne
10.Najemców
11. Emeryci – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Klauzule informują osoby fizyczne o celu, sposobie i okresie przetwarzania pozyskanych
danych osobowych przez Administratora Danych , którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach.

Wzór - pracownicy

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zatrudnienia
- szkoleń w związku z podnoszeniem lub uzupełnianiem kwalifikacji zawodowych
- BHP – szkolenia z dziedziny BHP i p.poż.
- medycyny pracy
- realizacji obowiązków związanych z przynależnością do PKZP
- realizacji świadczeń z ZFŚS
Podstawa prawna art.6.ust.1 lit. c , a w przypadku danych podanych fakultatywnie art.6
ust1.lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. b , art. 9 ust.2 lit. h
i będą udostępniane : dostawcy systemu informatycznego i usług IT, operatorowi
pocztowemu, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa , firmom przeprowadzającym
szkolenia/kursy, organizatorom wycieczek zakładowych , podmiotom w celu ewentualnego
ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do celów wymienionych w pkt 4.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 50 lat od ustania stosunku
pracy, nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, a przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody.

Wzór - stażyści

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- odbycia stażu na podstawie umowy z Urzędem Pracy – podstawa prawna art.6 ust.1 lit f
a w przypadku danych podanych fakultatywnie ( np. nr telefonu) na podstawie art.6 ust.1 lit a
i będą udostępniane : operatorowi pocztowemu, organom uprawnionym do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa , podmiotom w celu ewentualnego ustalenia
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do odbycia stażu.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do trzech miesięcy od zakończenia stażu nie
dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa , a w przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody.

Wzór – rekrutacja pracowników

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- rekrutacji – podstawa prawna art.6 ust.1 lit f RODO i w przypadku podania danych
fakultatywnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
i będą udostępniane : operatorowi pocztowemu, organom uprawnionym do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa , podmiotom w celu ewentualnego ustalenia
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do celów rekrutacyjnych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do trzech miesięcy od zakończenia
rekrutacji, nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, a przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie takich danych.

Wzór – praktyki studenckie , uczniowskie

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub porozumienia w
sprawie praktyk studenckich / praktyk uczniowskich – podstawa prawna art.6 ust. 1 lit f,
a przypadku podania danych fakultatywnych art.6.ust.1 lit a
i będą udostępniane : organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie
przepisów prawa , operatorowi pocztowemu, , podmiotom w celu ewentualnego ustalenia
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do realizacji praktyk.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do trzech miesięcy od zakończenia praktyk
nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres określony obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa , a przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie takich danych.

Wzór – kontrahenci/ wykonawcy/projektanci

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności
przedsiębiorstwa ,w celu realizacji umowy , lub realizacji zlecenia zawartych pomiędzy
podmiotem i Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o.
w Gorlicach - podstawa prawna art.6.ust.1 lit b, a w przypadku podania danych
fakultatywnych art.6 ust 1 lit. a
i mogą być udostępniane: operatorowi pocztowemu , organom uprawnionym do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów informatycznych i usług
IT, bankom w celu realizacji płatności, podmiotom w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony
roszczeń .

5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do realizacji umowy, lub zlecenia.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres :
- 10 lat od wypowiedzenia umowy
- 5 lat od realizacji zlecenia
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa
- w przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie takich danych.

Wzór – Najemcy

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności
przedsiębiorstwa ,w celu zawarcia umowy najmu pomiędzy podmiotem i Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Gorlicach – podstawa prawna
art.6 ust.1 lit b , a w przypadku podania danych fakultatywnych art.6 ust.1 lit a
i mogą być udostępniane operatorowi pocztowemu , organom uprawnionym do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów informatycznych i usług
IT, bankom w celu realizacji płatności, podmiotom w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub
obrony roszczeń .

5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do zawarcia umowy najmu.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat od wypowiedzenia
umowy, nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie takich danych.

WZÓR - Klienci

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności
przedsiębiorstwa na podstawie umowy / zlecenia na podstawie art.6 ust.1 lit. b, c i f ,
a w przypadku podania danych fakultatywnych art.6 ust 1lit a
w celu :
- wydania warunków przyłączenia do sieci wod – kan i realizacji przyłączy
- zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
- wykonania usługi udrożnienia kanalizacji
- wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej i realizacji przyłączy
- zawarcia umowy na dostawę co. i cwu.
- w celu realizacji umowy związanej z wywozem nieczystości płynnych
- wykonania zlecenia badania wody
- wykonania usługi dostawy wody
- innych usług świadczonych dla klientów

i mogą być udostępniane : operatorowi pocztowemu , organom uprawnionym do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów informatycznych i usług
IT, bankom w celu realizacji płatności, podmiotom w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub
obrony roszczeń.

5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres :
- wieczyście – dotyczy wydania warunków przyłączenia do sieci wod – kan oraz sieci
ciepłowniczej i realizacja przyłączy
- 10 lat od wypowiedzenia umowy
- 5 lat od wykonania usługi
- 25 lat od wykonania badania wody
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.

- w przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie takich
danych.
Wzór – emeryci/ renciści

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji świadczeń z ZFŚS
- archiwizacji dokumentacji pracowniczej
Podstawa prawna – dane zwykłe art. 6 ust.1 lit c , a w przypadku podania danych
fakultatywnych art.6 ust.1 lit a , oraz dane szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. h
i będą udostępniane : dostawcy systemu informatycznego i usług IT, operatorowi
pocztowemu, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa , podmiotom w celu ewentualnego ustalenia
dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w przypadku danych
fakultatywnych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie takich danych.

Wzór – projektowanie i wykonanie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej/ciepłowniczej –
dla właścicieli działek

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3.Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności
przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c , a w przypadku podania danych fakultatywnych
art. 6 ust.1 lit. a w celu :
- wykonania projektu sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej /ciepłowniczej *
- wykonania sieci wodociągowej /kanalizacyjnej /ciepłowniczej *
i będą udostępniane : Starostwo Powiatowe Gorlice, Wojewoda Małopolski Kraków w celu
udzielenia pozwolenia na budowę, Nadzór Budowlany Kraków, Nadzór Budowlany Gorlice w celu
poinformowania o zakończeniu zadania, organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych
na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, bankom w celu realizacji płatności,
podmiotom w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach danych
osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do wykonania projektu i wykonania sieci.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wieczyście, , a w przypadku danych
fakultatywnych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie takich danych.
* niepotrzebne skreslić

Wzór - Oferenci
Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3.Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przedmiotem działalności
przedsiębiorstwa, udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową i realizacją zamówień
publicznych : podstawa prawna art.6 ust.1 lit c, a w przypadku podania danych fakultatywnych
art.6 ust.1lit. a : w celu :
- przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej
umowy
i będą udostępniane : na stronie internetowej zamawiającego w celu poinformowania o zakończeniu
postępowania przetargowego, oferentom biorącym udział w postępowaniu przetargowym w celu
powiadomienia o wyborze oferty, organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na
podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, podmiotom w celu ewentualnego ustalenia
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach danych
osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem.
10.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ,a w przypadku danych fakultatywnych do

czasu wycofania zgody na przetwarzanie takich danych.

Wzór – monitoring wizyjny

Klauzula Informacyjna
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad tel. 18 353 56 34 wew.12.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją usprawiedliwionego
celu MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrona osób i mienia – podstawa prawna art.6 ust.1 lit f i nie są
udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisu prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych .
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

