Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO)
przeznaczona dla wnioskodawców występujących o udostępnienie informacji publicznej
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Informujemy, 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):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą
w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail:
gpw@gpw.katowice.pl (dalej: Administrator).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042,
e-mail: iodo@gpw.katowice.pl
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest realizacja całości czynności, zadań
i procedur związanych z realizacją udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby występującej o taką
informację.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r.
poz. 1598, 1641, z późn. zmianami).
Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych Administratora i mogą być
przekazane osobom trzecim (np. operatorom pocztowym, kurierom) tylko w uzasadnionych prawnie
przypadkach. W każdej chwili udostępnimy stosowną listę podmiotów, z którymi współpracujemy, o ile nie
wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli jest to
zasadne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO
oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z realizacją
udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby występującej o taką informację.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu
jednostkowych informacji o indywidualnym wnioskodawcy na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem
z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań
wnioskodawców].
Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie
internetowej Administratora pod adresem: www.gpw.katowice.pl/rodo.php
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