WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DOT. PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĄBRZEŹNIE
Zachowanie poufności danych osobowych jest dla Miejskiego Zakładu Energetyki
Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie niezwykle ważne. Chcemy, aby
każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony
danych. Dlatego biorąc pod uwagę wdrożenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie m.in. :
1. Powołał zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Wdrożył na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotyczącą ochrony
danych osobowych tj.: Politykę Ochrony Danych i Instrukcję zarządzania systemem
informatycznym.
3. Zastosował środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
f RODO.
Przetwarzanie danych osobowych – definicje:
RODO- oznacza powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018r. w celu ujednolicenia zasad przetwarzania
danych osobowych na terenie Unii Europejskiej;
administrator– oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii
lub w prawie państwa członkowskiego to również w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne
kryteria jego wyznaczania;
inspektor ochrony danych (DPO) – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez
administratora danych osobowych, nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych
osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba
fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej;
zbiór danych- oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany,
zdecentralizowany czy rozporoszony funkcjonalnie lub geograficznie
przetwarzanie –oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Ponadto w trybie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określonego dalej
skrótem RODO) Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Wąbrzeźnie ul. Tysiąclecia 8A (MZECWiK), informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. Osobą zarządzającą jest Pan Marek
Kondraciewicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu w MZECWiK Sp. z o.o., kontakt email : biuro@mzecwik.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Marcelina Sieradzka, z którą można
skontaktować się pod adresem e-mail: m.sieradzka@mzecwik.pl
Pani/Pana dane osobowe Spółka będzie wykorzystywać w następujących celach:

1.

2.
3.

•

4.

5.
6.
7.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do
podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy na świadczone przez
Spółkę usługi dotyczące ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z roku 2017 poz. 328 z późn.
zm), (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności w
zakresie przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości, z danych tych
Spółka będzie korzystać przez czas wykonywania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce
przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu zawarcia oraz realizacji umowy o pracę/ dzieło/zlecenie na podstawie art. 6 ust.
1 pkt b-f oraz art. 9 ust.2 pkt b,c,h,j RODO,
• w celu wywiązania się z obowiązków prawnych wobec kandydatów do pracy. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy o
pracę/dzieło/zlecenie. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy na
podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przetwarzane są przez okres trwania
rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów
również przyszłych rekrutacji będą przechowywane do końca roku kalendarzowego,
• w celu możliwości świadczenia usług, realizacji zamówień publicznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami,
• w celu korzystania z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni do przetwarzania
danych osobowych pracownicy MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, biegli rewidenci w
związku z wykonywaniem audytu w spółce, przedsiębiorstwa sprzedające
oprogramowanie w związku z obsługą informatyczną tychże programów, jednostki
samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań o charakterze publicznym oraz
podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa,
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże MZECWiK jest
zobowiązany do ich uzyskania w celu możliwości świadczenia usług,
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa w związku z przetwarzaniem przez
MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Pani/Pana danych osobowych:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
(podstawa prawna: art. 15 RODO);

•
•
•
•
•
•

prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są
nieprawidłowe (podstawa prawna: art. 16 RODO);
prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych jeśli zachodzi
chociaż jedna z okoliczności przedstawionych w art. 17 RODO;
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych w
przypadkach określonych w art. 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
(podstawa prawna: art. 21 RODO);
w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( PUODO ).

