
Administratorem podanych danych osobowych jest:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku,  

ul. Pionierów 2,  

84-300 Lębork,  

e-mail: mpwik@wodociagi.lebork.pl,  

tel. 59 8634 771. 

 

Inspektor ochrony danych: 

Magdalena Stankowska,  

tel. 598634771, 

ul. Pionierów 2,  

84-300 Lębork, 

meil: magdalena.stankowska@wodociagi.lebork.pl, 

godz. 7:00 – 15:00. 

 

Celem przetwarzania danych jest:  
zawarcie oraz prawidłowa realizacja zawartej umowy.  

 

Podstawa prawna przetwarzania:    

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, z dnia 7. czerwca 2001 r., 

Dz.U.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23, Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba , 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy 

na żądanie  osoby, której dane  dotyczą.  

Zebrane dane będą przechowywane do:   

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy po tym okresie dane 

osobowe będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku z dnia 30.01.2017 r., 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania składnicy akt. 
 

Zebrane dane mogą być przekazywane:   
Dane  mogą być ujawniane odbiorcom upoważnionym  na mocy przepisów prawa  oraz na podstawie 

umowy powierzenia danych, a w innym odbiorcom tylko za wyraźna zgodą osoby której dane dotyczą . 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych 

(szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających 

administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 


