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Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych 
(skrót: RODO) przeznaczona dla każdego kontrahenta 

 
Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia 
obowiązywania 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), że: 

1. Administratorem przekazywanych przez Państwa firmę danych osobowych w ramach 
współpracy/umowy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach 
z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice (dalej GPW S.A.). 
Uwaga: Jeżeli w ramach współpracy/umowy przekazują nam Państwo dane osobowe swoich 
pracowników/współpracowników, informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma 
zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Państwa udostępniona. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO oraz powiązanymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. są to: 

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 
(z późn. zm.); 

b) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495. 
(z późn. zm.); 

c) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 
1655, 1798 (z późn. zm.); 

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
(z późn. zm.); 

e) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495, 1649 (z późn. zm.); 

f) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych 
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495, 1655 (z późn. zm.); 

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. 
poz. 123, 730 (z późn. zm.). 

3. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: 
iodo@gpw.katowice.pl, nr telefonu: +48 32 60 38 741 (Inspektor jest do Państwa dyspozycji 
w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych). 

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, 
w celu realizacji innych świadczeń na podstawie jednoznacznie udzielonej zgody, w wykonaniu 
obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GPW S.A., w tym w celu 
realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ew. roszczeń 
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania umowy lub 
do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z GPW S.A. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z GPW S.A., świadczące 
usługi na rzecz GPW S.A. oraz podmioty współpracujące z GPW S.A. W każdej chwili 
udostępnimy stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa. 

7. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią 
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile nie 
wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). 
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9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, 
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powiązane 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podmiotem właściwym do wnoszenia skarg jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej umowy 
(i/lub prowadzonej współpracy gospodarczej), jednakże niepodanie danych osobowych może 
skutkować całkowitą lub częściową niemożnością realizacji umowy przez GPW S.A. 

11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu 
i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego 
zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu 
na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy]. 


