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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej, jako: 
RODO), informujemy, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., z siedzibą ul. Na Grobli 19, 50-421 
Wrocław wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, NIP: 8960000256, 
REGON: 930155369, zwane dalej: Administratorem. 

2. Administrator, w związku z zawarciem i realizacją umowy z Pani/Pana pracodawcą, pozyskał lub 
pozyska Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie: 
a) w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy zawartej między Administratorem, 

a Pani/Pana pracodawcą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także 

w celach dowodowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
c) w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązkiem ciążącym na Administratorze jako podmiocie 

publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 217). 

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:   
a) przez okres realizacji przedmiotu umowy, a po jego zakończeniu przez okres przysługujący 

Administratorowi przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu ewentualnych 
roszczeń wynikających z realizacji umowy (do 6 lat od daty wymagalności roszczenia); 

b) w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu okresu 
zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 
lat). 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania bądź 
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

6. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pan/Pani z Inspektorem 
Ochrony Danych, adres e-mail: abi@mpwik.wroc.pl; 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, którym Administrator: 
a) ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa – podmioty 

oraz służby, którym ustawy szczególne przyznają kompetencje do uzyskania informacji od 
Administratora (m.in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd); 

b) ujawni dane osobowe w oparciu o stosowne umowy – osobom lub podmiotom, które są 
zleceniobiorcami lub wykonawcami usług na rzecz Administratora (podmioty 
przetwarzające), m.in.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące: usługi kurierskie, usługi 
pocztowe, usługi prawnicze, usługi windykacji należności, usługi: wydruku, adresowania, 
personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, konfekcjonowania przesyłek, 
a także firmom świadczącym usługi ochrony. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO 

 


