
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest półka Komunalna "DORZECZE BIAŁEJ" Sp. z 
o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów, tel. 664 997 864 
lnowak@dorzeczebialej.pl, www.dorzeczebialej.pl, NIP: 9930406600 
REGON: 852747825, Kapitał zakładowy: 73 020 000,00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000218925 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@dorzeczebialej.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest nabór kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. w tym weryfikacja wymogów określonych przepisami prawa 
dla sprawowania tej funkcji, w szczególności na podstawie przepisów art. 10a ustawy z dnia  
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  

o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

4. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych 
powyżej dane te mogą być przekazywane do innych podmiotów upoważnionych do odbioru 
Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa dotyczy wspólników 
Spółki: gminy Tuchów, Rzepiennik Strzyżewskim, Ciężkowice, Ryglice. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo 
dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), 
usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 
danych obowiązujących u Administratora. 

7. Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów  
w zakresie, w którym Urząd te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. 

 

 
 

http://www.dorzeczebialej.pl/
https://sip.lex.pl/#/dokument/18554231#art(19)ust(1)

