
 
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

  Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Drogowców  20 w Józefowie (05-420), oświadcza, że: 

1. Jest Administratorem zbieranych danych osobowych. Możecie się Państwo z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres 

sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl  i dzwoniąc pod numer +48 22 780-06-40. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Spółce jest możliwy pod numerem +48 22 780-06-53 i pocztą e-mail: 

ido@hydrosfera-jozefow.pl, http://www.hydrosfera-jozefow.pl.   

3. Dane osobowe zbierane, gromadzone i przetwarzane dla celów:  

➢ wydania informacji o możliwości podłączenia, warunków przyłączenia do sieci wod. i kan.,  uzgodnienie dokumentacji 

projektowej; 

➢ wycena robót objętych zapytaniem oraz realizacja otrzymanych zleceń; 

➢ zawarcia i realizacji umowy o dostawę wody i/lub odbiór ścieków; 

➢ do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

➢ wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  - w tym: ewidencji prowadzonej 

korespondencji i monitoringu wizyjnego w oparciu o  ustawę o ochronie mienia. 

ww. cele wynikają z przepisów prawa w szczególności Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                          

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747 z póź. zm.) i Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. 

Nr 89 poz. 414 z póź. zm.) w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 

ścieków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (), wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. 

c) RODO, ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, 

który stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią w szczególności; art. 6 ust.1 lit. b) RODO: 

„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”, art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,  wykonywania obowiązków wynikających z przepisów                      

o archiwizacji,  wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz 

art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  

5. Podanie danych jest: 

➢ Warunkiem ustawowym przy wydawaniu warunków, informacji o możliwości podłączenia; 

➢ Warunkiem ustawowym przy wykonywaniu i odbiorze robót budowlanych; 

➢ Warunkiem umownym przy wycenie robót i ich realizacji; 

➢ Warunkiem umownym i ustawowym przy zawieraniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków. 

6. Odbiorcami zbieranych danych osobowych są lub mogą być:  Urząd Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 

Józefów, podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, właściwe organy w rozumieniu 

obowiązujących ustaw, upoważnione firmy budowlane wykonujące przyłącza, firmy windykacyjne, właściciel                                        

i współwłaściciele nieruchomości, firmy pocztowe i kurierskie, urzędy skarbowe, banki. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez: cały okres trwania ważności wydanych dokumentów, zawartej umowy na dostawę 

wody i/lub odprowadzenia ścieków i do 6 lat dla danych księgowych; oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania 

danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. 

8. Pan/Pani ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania, sprostowania swoich danych 

osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych w zakresie w jakim przetwarzamy dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, usunięcia swoich 

danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  mieszczącego się w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, kancelaria@uodo.gov.pl, 

https://uodo.gov.pl/.  

9. Nie podanie danych osobowych, wniosek o ich usunięcie lub brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych może się wiązać się 

z ograniczeniem świadczenia usług lub braku pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków o czym będziecie Państwo 

poinformowani. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Spółki, 

podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić. 

10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.  

Oświadczam że zapoznałem się z powyższą informacją oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moi danych                        

osobowych do celów: 

• wydawania informacji o możliwości podłączenia lub/i warunków technicznych przyłączenia do sieci  Tak/Nie*       

        wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, uzgodnienie projektów budowlanych*,  

• wykonywania zleconych robót budowlanych        Tak/Nie* 

• wyceny i/lub  realizacji* robót budowlanych         Tak/Nie* 

• zawarcia i realizacji umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków     Tak/Nie* 

 
                          ...............................................                    ..................... 

                                                   /Czytelny podpis klienta/                            /data / 

                    *niepotrzebne skreślić 
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