
 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 
usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. świadczeniem usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków i ich oczyszczania. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, Wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000172849, NIP 735-25-32-366, REGON 
492916321, wysokość kapitału zakładowego 108 867 000,00 zł, opłacony w całości, 
 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu 
realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, 
wykonywania kontroli, odczytów wodomierzy, windykacji należności.  

3. Państwa dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z nami wyłącznie 
w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. firmy 
obsługujące oprogramowanie służące do obsługi klientów, Urzędy Gmin będących 
udziałowcami Spółki itp. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem tych danych 
i odpowiadamy za ich przetwarzanie. 

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.  

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, 
na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, 

adres: iod@ppkpodhale.pl lub pisemnie na adres: Podhalańskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, dopisek: ochrona danych 

osobowych. 
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