Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna,
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy (RPWiK Tychy S.A.) informuje, że jest Administratorem Danych
Osobowych (dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: odo@rpwik.tychy.pl).

Dane osobowe będą przetwarzane przez RPWiK Tychy S.A. w oparciu o poniżej wskazane
podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
1) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi 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 (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.);
2) podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej
umowy lub podjęcia działań wykonywanych na żądanie potencjalnego klienta przed
zawarciem umowy, w tym również w celu obsługi składanych reklamacji lub zgłoszeń
związanych z realizacją umowy;
3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej, w oparciu o prawnie
uzasadnione interesy Administratora, którymi są: ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie,
obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy;
4) podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
obowiązków prawnych ciążących na RPWiK Tychy S.A., wynikających z odpowiednich
przepisów prawa (w tym Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
− związanych z realizacją ustawowych zadań RPWiK Tychy S.A.,
− archiwizacyjnych,
− rozliczeń podatkowych,
− prowadzenia rachunkowości,
− wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów
prawa;
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Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia,
a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
2) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane
osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych
interesów RPWiK Tychy S.A..

W celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie
swojego żądania na adres e-mail: odo@rpwik.tychy.pl;

RPWiK Tychy S.A. będzie przechowywało dane osobowe przez okres wykonywania umowy,
a także przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
w odniesieniu do danych, których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na
RPWiK Tychy S.A. lub zadania realizowanego w interesie publicznym, dane będą
przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku
prawnego lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub, w zakresie, w którym
przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora, do czasu
wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem RPWiK Tychy S.A. do zaprzestania
przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty
działające na zlecenie RPWiK Tychy S.A., w szczególności podmioty świadczące usługi
doradcze, księgowe, rachunkowe, usługi IT, usługi ochrony mienia, a także operatorzy
pocztowi i firmy kurierskie, banki, podmioty świadczące usługi windykacyjne.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie
internetowej RPWiK Tychy S.A. pod adresem: https://rpwik.tychy.pl (zakładka BOK ->
RODO).
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