
KLAUZULA INFORMACYJNA – PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE/KONTRAHENCI 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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 RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Fabryka Wody sp. z o.o.  

2. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach:  

1) związanych z zawarciem oraz realizacją umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

2) związanych z realizacją ewentualnych roszczeń, prowadzeniem postępowań spornych w tym 

w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami czy windykacją roszczeń (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit f RODO).  

3. W przypadkach innych aniżeli wskazane powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody, w zakresie i celu określonym w 

treści tej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym 

czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla realizacji przez administratora 

jego uzasadnionego interesu, w tym do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania tej zgody.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

2) sprostowania danych osobowych,  

3) ograniczenia przetwarzania danych,  

4) cofnięcia zgody w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych,  

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 

oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu administratora,  

6) żądania usunięcia danych osobowych (Prawo do bycia zapomnianym),  

7) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy 

między Panią/Panem, a administratorem lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora opisanych wyżej. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich 

wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub 

utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług. Podanie innych danych niż wynikających 

z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne.  



7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą być one udostępniane 

następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:  

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów prawa,  

2) podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora.  

8. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.  

9. Dane do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

sekretariat@fabrykawody.eu, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. 
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