
 
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 - RODO, w oparciu o  art.13  RODO , oraz ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku  - udostępniamy Państwu 

 wzory klauzul informacyjnych obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach dla: 

 
1. Osób kontaktujących się z nami  
2. Pracowników 
3. Stażystów 
4. Rekrutacji pracowników 
5. Praktykantów – uczniów / studentów 
6. Kontrahentów i dostawców  
7. Najemców 
8. Klientów  
9. Emerytów i rencistów 
10. Właścicieli działek na których są projektowane i wykonywane sieci wodociągowe / 
ciepłownicze/kanalizacyjne 
11. Oferentów 
12. Monitoring wizyjny 
13. Osób dokonujących kontroli zewnętrznych w Spółce. 
14.Pełnomocników 
15/16. Osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych 
 
Klauzule informują osoby fizyczne o celu, sposobie i okresie przetwarzania pozyskanych 
danych osobowych przez Administratora Danych  a także o prawach jakie przysługują 
osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 
 
W przypadku zbierania danych od podmiotu trzeciego Administrator Danych , którym jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach ma obowiązek 
poinformować osobę której dane dotyczą o źródle pochodzenia danych osobowych ( w tym 
czy pochodzą one ze źródeł ogólnie dostępnych) – art.14 RODO 
Zwolnienie z tego obowiązku następuje w przypadku gdy: osoba której dane dotyczą 
dysponuje już tymi informacjami, pozyskiwanie lub ujawnienie jest wyraźnie uregulowane 
prawem; lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; lub dane osobowe muszą zostać 
poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach wyznaczyło 
Inspektora Ochrony Danych  którym jest Ewelina Grad . 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować 
-  listownie pod adresem :  ul. 11 Listopada 54 a , 38 – 300 Gorlice  
-  telefonicznie – 18 353 56 34 wew. 12 . 
 
 
 
 
 



Wzór – dla osób kontaktujących się z MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach 
 

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 - RODO, 
informuję że: 
2. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice. 
3. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice  
lub telefonicznie - 18 353 56 34 wew.12. 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- nawiązania kontaktu  telefonicznego , emailowego lub za pomocą  tradycyjnej drogi listowej 
wyłącznie w celu : wymiany korespondencji , zapytania i  udzielenia odpowiedzi  dotyczących 
świadczonych usług  
Podstawa prawna : 
- Podstawą przetwarzania danych do  kontaktu jest zgoda wyrażona w formie wyraźnego działania 
potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu – art.6 ust. 1 lit.a ,  
- art.6 ust.1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów – jakim jest kontakt z klientami ,  dostawcami  i wszelkimi interesantami  , a także 
dochodzenie i obrona roszczeń. 
- art.6 ust.1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego jakim jest archiwizacja dokumentacji 
i będą udostępniane : operatorowi pocztowemu, organom i instytucjom uprawnionym do otrzymania 
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa , 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 w celu nawiązania kontaktu. 
Dane do kontaktu otrzymaliśmy od Państwa bądź ze źródeł ogólnie dostępnych (np. strony 
internetowe). 
Przekazanie nieaktualnych danych kontaktowych może znacznie wydłużyć lub całkowicie 
uniemożliwić kontakt. 
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 niezbędny do wymiany korespondencji  i 
archiwizacji dokumentów według zatwierdzonego JRWAa także  dochodzenia lub obrony roszczeń ,  
oraz do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 - RODO, informuję że: 
2. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice. 
3. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice  
lub telefonicznie - 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 świadczeń z ZFŚS   
Podstawa prawna : 
art. 6.ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego , 
art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą  
art.6 ust.1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów 
 a w przypadku danych podanych fakultatywnie ( nieobowiązkowo) art.6 ust1.lit. a – zgoda osoby 
której dane dotyczą  
oraz art. 9 ust. 2 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez administratora lub osobę , której dane dotyczą , w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,  
art. 9 ust.2 lit. h – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy 
, do oceny zdolności pracownika do pracy  -  RODO 
i będą udostępniane : dostawcy systemu informatycznego i usług IT, operatorowi pocztowemu, 
bankom w zakresie realizacji płatności, organom i instytucjom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana 
danych na podstawie przepisów prawa , firmom przeprowadzającym szkolenia/kursy, organizatorom 
wycieczek zakładowych , podmiotom w celu ewentualnego  dochodzenia lub obrony roszczeń, innym 
podmiotom współpracującym z naszą firmą jeżeli jest to niezbędne do wykonania obowiązków 
służbowych lub realizacji przepisów prawa. 
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 : 
- zatrudnieni do 31 grudnia 2018 -  50 lat od  ostatniego dnia roku kalendarzowego,  
   w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu, lub wygasł, 
- zatrudnieni od 1 stycznia 2019 roku – 10 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego 
   w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu , lub wygasł, 
- przez okres niezbędny do przyznania świadczenia z ZFŚS oraz przez okres niezbędny do 
dochodzenia praw lub roszczeń 
- 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 - RODO, 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. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12. 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- odbycia stażu  na podstawie umowy z Urzędem Pracy , realizacji przepisów prawa oraz 
naszych prawnie uzasadnionych interesów-  podstawa prawna art.6 ust.1 lit b , c  i  f 
a w przypadku danych podanych  fakultatywnie (nieobowiązkowo np. nr telefonu)  
na podstawie 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, , innym podmiotom współpracującym z naszą firmą jeżeli jest to 
niezbędne do wykonania umowy lub realizacji przepisów prawa. 
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 zgodnie z art. 15 – 21 RODO . 
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  5 lat według zatwierdzonego JRWA ,  
 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 - RODO , 
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. . Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12. 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- rekrutacji kandydata do pracy w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – podstawa prawna 
podjęcie działań na żądanie osoby , której dane dotyczą przed zawarciem umowy -art.6 ust.1 lit b  
RODO i w przypadku podania danych zwykłych wykraczających poza zakres danych niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji ( fakultatywnych) oraz w celu przeprowadzenia przyszłych 
rekrutacji na podstawie zgody kandydata -   art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku podania danych 
wrażliwych ( dotyczących zdrowia kandydata do pracy) – art. 9 ust.2 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 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 : 
- przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji , a następnie niezwłocznie przekazane  
   do brakowania czyli zniszczenia. 
- w przypadku udzielonej zgody kandydata na przetwarzanie danych do następnych rekrutacji   
   czas przetwarzania ustalono na  1 rok , 
-  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. 
 
Wyrażam / nie wyrażam *   ( niepotrzebne skreślić ) zgodę na: 
 
- przetwarzanie moich danych osobowych dla przyszłych rekrutacji 
- przetwarzanie mojego numeru telefonu ……………………………. do kontaktu    
  dotyczącego procesu rekrutacji 
 
 
   Gorlice , …………………………..                          ……………………………………….. 
                                                                                                   ( podpis kandydata do pracy) 



 
 
Wzór – praktyki uczniowskie/studenckie 
 
 
 

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 – RODO , informuję że: 
2. Administratorem Pani /Pana Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice. 
3. . Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się 
skontaktować listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub 
telefonicznie : 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 b oraz 
realizacji przepisów prawa i naszych prawnie uzasadnionych interesów  - 
  -  art. 6 ust.1 lit. c i f- RODO 
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 , na podstawie art.15 – 21 RODO. 
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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zatwierdzonego 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt tj. 5 lat od zakończenia praktyk ,  nie dłużej niż jest to 
konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa . 
 
 
 
 
 
Gorlice , ……………………………………………… 
Czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 



 
Wzór - kontrahenci 
 

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 - RODO 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. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie : tel. 18 353 
56 34 wew.12. 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności 
przedsiębiorstwa , w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa – art.6 ust.1 
lit. c oraz w celu realizacji umowy , lub realizacji zlecenia zawartych pomiędzy podmiotem  
i Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Gorlicach  - art.6.ust.1 
lit . b oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów art.6 ust.1 lit. f - 
RODO  
 i będą 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 , innym podmiotom współpracującym z naszą firmą jeżeli jest to niezbędne do wykonania 
umowy lub realizacji przepisów prawa. 
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 na podstawie art.15 – 21 – RODO . 
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.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez czas określony w  Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt : 
- 10 lat od wypowiedzenia umowy 
- 5 lat od realizacji zlecenia ( np. faktury VAT) 
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 - RODO, 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. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
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 Najemcą i Miejskim 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Gorlicach – podstawa prawna 
art.6 ust.1 lit b  RODO, oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
art.6 ust.1 lit. f - RODO  
 i będą 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres 10 lat od wypowiedzenia umowy 
według zatwierdzonego JRWA , nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 – RODO ,  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. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności 
przedsiębiorstwa w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa art. 6 ust.1lit. c  
na podstawie zawartej umowy / zlecenia - art.6 ust.1 lit. b,  oraz do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów art.6 ust.1 lit. f - RODO  
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 będą 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 oraz innym podmiotom współpracującym z naszą firmą jeżeli jest to niezbędne do 
wykonania umowy lub realizacji przepisów prawa .  
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 , na podstawie art. 15 – 21 – RODO. 
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.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres : 
- 5 lat ( dokumentacja techniczna sieci ) – okres przechowywania liczony jest od momentu 
likwidacji obiektu – dotyczy wydania warunków przyłączenia do sieci wod – kan oraz sieci 
ciepłowniczej i realizacji przyłączy  
- 10 lat   od daty kiedy umowa przestała obowiązywać ( wnioski, warunki , umowy) 
- 5 lat od wykonania usługi ( udrożnienie kanalizacji , dostawa wody itp.) 
- 25 lat  - analizy i wyniki badań wody ( okresowe i zbiorcze, w tym dla jednostek 
nadrzędnych) 
- 5 lat – zlecenia i protokoły pobrania prób wody 
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 
 



 
 
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 - RODO , informuję że: 
2. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice. 
3. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
-  realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( ZFŚS) 
- archiwizacji dokumentacji pracowniczej 
Podstawa prawna – dane zwykłe art. 6 ust.1 lit c  i f  oraz dane szczególnej kategorii  
art. 9 ust. 2 lit. b - RODO 
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. oraz innym podmiotom współpracującym z naszą firmą jeżeli jest 
to niezbędne do wykonania celu lub realizacji przepisów prawa. 
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,  
na podstawie art. 15 -19 oraz 21 – RODO. 
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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przyznania 
świadczenia z ZFŚS oraz przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ( RODO), 
informuję że: 
2. Administratorem Pani /Pana Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice. 
3. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności 
przedsiębiorstwa w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa , na podstawie  
art. 6 ust.1 lit. c ,  oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów art.6 ust. 1 
lit. f - RODO  , 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 , oraz innym podmiotom 
współpracującym z naszą firmą jeżeli jest to niezbędne do wykonania projektu lub sieci jak i  
realizacji przepisów prawa. 
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, na podstawie art.15 – 
19 i 21 – RODO . 
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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres istnienia sieci lub przyłącza , oraz 
5 lat od momentu likwidacji sieci lub przyłącza  - w oparciu o zatwierdzony JRWA . 
 
 
* 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 - RODO, 
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. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
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, oraz art.6 ust.1 lit. b ,  w celu : 
- przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podjęcia działań przed zawarciem 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 do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
- sprostowania Pani /Pana danych osobowych ( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników), 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust.2 RODO 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych . 
7. Nie przysługuje Pani/Panu : 
- prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO, 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 5 lat ( według JRWA),  
nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa . 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  - RODO, 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. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12 
4.Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu ( rejestracja obrazu) prowadzonego 
przez naszą Firmę przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego 
na MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników  lub 
ochrona osób i mienia – podstawa prawna art.6 ust.1 lit c RODO oraz do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów art.6 ust. 1  lit. f . 
i nie są  udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisu prawa lub jest 
niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń. 
5. Posiada Pani/Pan prawo : 
- dostępu do danych które Pani/Pana dotyczą – art.15 RODO 
- sprostowania danych – art. 16 RODO 
- usunięcia danych – art.17 RODO 
- ograniczenia przetwarzania – art.18 RODO 
- prawo do sprzeciwu – art.21 RODO 
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 : 
- 14 dni – obraz pochodzący z monitoringu prowadzonego na Bazie  
   przy  ul. 11 Listopada 54 a w Gorlicach 
- 30 dni – obraz pochodzący z monitoringu prowadzonego na Oczyszczalni Ścieków 
   przy ul. Młyńskiej 12 w Gorlicach 
- 30 dni – obraz pochodzący z monitoringu prowadzonego na Zakładzie Uzdatniania Wody 
    w Ropicy Polskiej 
- w przypadku , w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie przepisów prawa lub MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach powzięło wiadomość , iż mogą 
one stanowić dowód w postępowaniu , terminy określone powyżej ulegają przedłużeniu do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 
 
 
 
 
 



Wzór – dla osób dokonujących kontroli zewnętrznych w Spółce 
 

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 - RODO,  informuję że: 
2. Administratorem Pani/Pana  Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice. 
3. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12. 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzaną kontrolą   
  w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach w   zakresie  
  i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa – art.6 ust.1 lit. c,   
 i mogą być udostępniane: organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na   
podstawie przepisów prawa,  podmiotom w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń . 
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach  
danych osobowych jest niezbędne do realizacji   przepisów prawa – przeprowadzenia 
kontroli. 
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania,  lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych . 
   Nie przysługuje Pani / Panu prawo do usunięcia danych  - art.17 RODO  oraz prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO , gdyż przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
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.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres : 
- 5 lat według zatwierdzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt – książka kontroli 
- 25 lat – protokoły, sprawozdania z kontroli , wnioski , zarządzenia pokontrolne itp. 
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa 
 
 
 
 
 
 
Gorlice , ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór – pełnomocnicy 
 
 

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  - RODO,  informuję że: 
2. Administratorem Pani/Pana  Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach , ul. 11 Listopada 54a, 38 – 300 Gorlice. 
3. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować 
listownie pod adresem : ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub telefonicznie :  
tel. 18 353 56 34 wew.12. 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonaniem umowy 
zawartej pomiędzy naszą firmą a osobą lub innym podmiotem , którego jest Pan/Pani 
pełnomocnikiem lub reprezentantem – art.6 ust.1 lit b , w związku z realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu  realizowanego przez administratora lub stronę trzecią jakim jest 
dochodzenie lub obrona roszczeń – art.6. ust.1 lit. f - RODO 
 i mogą być udostępniane: operatorowi pocztowemu , organom uprawnionym do otrzymania 
Pani/Pana danych na   podstawie przepisów prawa,  podmiotom w celu ewentualnego 
dochodzenia lub obrony roszczeń . 
5. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach  
danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na rzecz osób lub podmiotów 
udzielających  pełnomocnictwa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych oraz  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 
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.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres : 
- 5 lat od rozstrzygnięcia sprawy według zatwierdzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu 
Akt 
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór – dla uczestników projektów unijnych 
 

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  - RODO,  informuję że: 
 
2. Administratorem Pani/Pana  Danych Osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju  
( MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla realizacji  programu operacyjnego  
„ Infrastruktura i Środowisko” ( PO IiŚ 2014-2020) , mający swoją siedzibę pod adresem: 
 ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.  
Następnie Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Ministrowi do 
spraw energii , pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej , który z kolei powierzył 
przetwarzanie danych osobowych Instytucji Wdrażającej jaką jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( NFOŚiGW ) , wraz z umocowaniem do dalszego 
powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom. 
 
3. Na podstawie umowy o dofinansowanie  NFOŚiGW powierzył dalej przetwarzanie danych 
osobowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 11 – go 
Listopada 54 a , 38 – 300 Gorlice ( MPGK )jako beneficjentowi , który jest podmiotem 
przetwarzającym dane osobowe ( procesor) wyłącznie w celu realizacji projektu : 
„ Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej” nr POIS.01.05.00-00-0023/17 w ramach 
działania  1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa i Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 
4.  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można 
skontaktować się pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warzszawa lub pod adresem poczty 
elektronicznej : IOD@miir.gov.pl . 
MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można 
skontaktować się listownie pod adresem ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub 
telefonicznie – 18 353 56 34 wew. 12. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych 
obowiązków ciążących na Administratorze - art.6 ust.1 lit. c RODO , a także na podstawie 
zawartej umowy o dofinansowanie projektu , w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia , monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu , 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO IiŚ 2014-2020 
oraz umów z osobami wykonującymi zadania związane z realizacją PO IiŚ 2014 -2020– art.6 
ust.1lit b RODO. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. 
Projekt służy także interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej 
realizacji celów PO IiŚ – art.6.ust.1 lit.e RODO. Dane osobowe osób zatrudnionych do 
realizacji Projektu mogą być przetwarzane na podstawie zgody tych osób – art.6 ust.1 lit.a . 
 
 
 
 
 



Dane osobowe będą udostępniane: operatorowi pocztowemu , organom uprawnionym do 
otrzymania Pani/Pana danych na   podstawie przepisów prawa,  podmiotom w celu 
ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń , podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca 
PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu , w tym 
w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej oraz 
Beneficjentowi , podmiotom , które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji 
Projektu, instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej ( UE) , a także inne podmioty, którym 
UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020. 
 
6. Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do realizacji celu związanego z 
wdrażaniem PO IiŚ 2014 -2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości podjęcia stosownych działań związanych z obsługą projektu. 
 
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z art. 15  , 16 , 18  RODO. 
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 
 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych . 
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
10.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres : 
- nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po upływie terminu wskazanego w Umowie o 
dofinansowanie tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków do Komisji Europejskiej , w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 
zakończonego Projektu , z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu ze względu na 
konieczność przechowywania dokumentacji zgodnie z zatwierdzonym w MPGK Sp. z o.o. w 
Gorlicach Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa 
-  do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór – dla uczestników projektów unijnych 
 

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  - RODO,  informuję że: 
 
2. Administratorem Pani/Pana  Danych Osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju  , 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla realizacji  Programu Operacyjnego  
„ Infrastruktura i Środowisko” ( PO IiŚ 2014-2020) , mający swoją siedzibę pod adresem: 
 ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.  
Następnie Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Ministrowi 
Środowiska, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej , który z kolei powierzył przetwarzanie 
danych osobowych Instytucji Wdrażającej jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej ( NFOŚiGW ) , wraz z umocowaniem do dalszego powierzenia 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom. 
 
3. Na podstawie umowy o dofinansowanie  NFOŚiGW powierzył dalej przetwarzanie danych 
osobowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 11 – go 
Listopada 54 a , 38 – 300 Gorlice ( MPGK )jako beneficjentowi , który jest podmiotem 
przetwarzającym dane osobowe ( procesor) wyłącznie w celu realizacji projektu : 
„ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji 
w mieście Gorlice” nr POIS.02.03.00-00-0105/16  w ramach działania 2.3 „ Gospodarka 
wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 
4.  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można 
skontaktować się pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warzszawa lub pod adresem poczty 
elektronicznej : IOD@miir.gov.pl . 
MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można 
skontaktować się listownie pod adresem ul. 11 Listopada 54a , 38 – 300 Gorlice lub 
telefonicznie – 18 353 56 34 wew. 12. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych 
obowiązków ciążących na Administratorze - art.6 ust.1 lit. c RODO , a także na podstawie 
zawartej umowy o dofinansowanie projektu , w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia , monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu , 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO IiŚ 2014-2020 
oraz umów z osobami wykonującymi zadania związane z realizacją PO IiŚ 2014 -2020– art.6 
ust.1lit b RODO. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. 
Projekt służy także interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej 
realizacji celów PO IiŚ – art.6.ust.1 lit.e RODO. Dane osobowe osób zatrudnionych do 
realizacji Projektu mogą być przetwarzane na podstawie zgody tych osób – art.6 ust.1 lit.a . 
 
 
 
 



 
Dane osobowe będą udostępniane: operatorowi pocztowemu , organom uprawnionym do 
otrzymania Pani/Pana danych na   podstawie przepisów prawa,  podmiotom w celu 
ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń , podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca 
PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu , w tym 
w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej oraz 
Beneficjentowi , podmiotom , które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji 
Projektu, instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej ( UE) , a także inne podmioty, którym 
UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020. 
 
6. Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do realizacji celu związanego z 
wdrażaniem PO IiŚ 2014 -2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości podjęcia stosownych działań związanych z obsługą projektu. 
 
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z art. 15  , 16 , 18  RODO. 
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 
 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych . 
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
10.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres : 
- nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po upływie terminu wskazanego w Umowie o 
dofinansowanie tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków do Komisji Europejskiej , w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 
zakończonego Projektu , z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu ze względu na 
konieczność przechowywania dokumentacji zgodnie z zatwierdzonym w MPGK Sp. z o.o. w 
Gorlicach Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
- nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa i zapisami umowy o dofinansowanie w §14 ust. 2-5 i 7 Umowy 
-  do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
 
 
 


