
                                                                                       Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

Klauzula informacyjna  

w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu  dla uczestników 

konkursu  na nazwę wody dostarczanej przez wodociągi raciborskie 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.                           

z o.o.          z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. 1 Maja 8.  

2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się skontaktować                   

za pośrednictwem adresu:  dane.osobowe@zwik-rac.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych                           

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                              

27 kwietnia 2016 r.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) włącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, świadczące usługi                     

na rzecz Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

c) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres organizacji i przeprowadzenia konkursu                  

a po tym okresie dane będą przechowywane przez okres 6 lat. Okres ten może zostać przedłużony                  

w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo                          

do                  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

11. Podanie  danych osobowych w związku z udziałem w konkursie jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Brak podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych 

będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.  
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