
Klauzula informacyjna 
dotycząca realizacji udzielonego zlecenia / wykonania badań laboratoryjnych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż: 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Powstańców 13, zwana 

dalej Spółką; 

b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego zlecenia / 

wykonania badań laboratoryjnych na podstawie art. 6. 1. b) ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

c. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz 

do organizacji międzynarodowych;  

d. Podane przez Panią /Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na 

mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia danych 

osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów 

Sp. z o.o.;  

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

zlecenia oraz po zakończeniu jego realizacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami; 

f. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

g. Pani/Pana podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania; 

h. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

i. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono 

warunkiem zawarcia i /lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia 

komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana 

danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem Danych;  

j. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych rosimy 

o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl 

lub w siedzibie Administratora Danych 


