Szanowni Państwo,
mając na uwadze, że od dnia 25 maja 2018 r. będzie stosowane Rozporządzenie 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) (dalej Rozporządzenie
2016/679) Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o. zobowiązane jest do
wykonania obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z zawartymi
umowami. W załączeniu treść klauzuli informacyjnej.
1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PC-U) z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 4, 05500.
2)
W sprawach związanych z wprowadzeniem RODO oraz w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail biuro@pc-u.pl oraz
telefonicznie 22 750 02 15.
3)
Dane osobowe zostały udostępnione
wykonaniem umów.

osobiście lub przez pracodawców w związku z

4)
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez PC-U obejmuje dane kontaktowe (adres,
telefon, e-mail) , w szczególnych przypadkach nr PESEL i/lub NIP, datę urodzenia.
5)
Podstawy przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w tym
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest również niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków Administratora oraz praw i
obowiązków osoby której dane dotyczą wynikających z zawartej umowy. Ponadto dane osobowe
przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami, realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową oraz na
realizacji obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym.
6)
Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom
trzecim. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
7)
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy do upływu
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w szczególnych przypadkach nie dłużej niż
do końca piątego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowa wygasła lub została
w całości zrealizowana.
8)
Osoba, która przekazuje dane ma prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych, a także prawo przenoszenia tych danych.

9)
Osoba, która przekazuje dane ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia 2016/679.
10) Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na
adres poczty elektronicznej biuro@pc-u.pl.
Z poważaniem
Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego „Piaseczno” Sp. z o.o.

