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System ochrony danych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
KLIENTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

W TŁUSZCZU 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)  

przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tłuszczu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu: 

adres: ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz 
telefon: 29 75 73 022 
mail: zgkim@wa.home.pl 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z
funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu pełni

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Sebastian Kępka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 
(IOD): 

mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ZGKiM 

Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu: 

 

1) zawarcia i wykonywania umów pomiędzy klientami a ZGKiM w Tłuszczu, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 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; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ZGKiM na szkodę, poprzez zastosowanie 
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 
9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 130); 

3) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa Ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 
217 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 

Dostęp do danych osobowych klientów wewnątrz struktury organizacyjnej Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu będą mieć wyłącznie 
upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków 
zawodowych. 

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie 
uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa (np. organy ścigania, inne organy państwowe). 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Tłuszczu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane z zapisu monitoringu 
wizyjnego będą zapisywane maksymalnie przez trzy miesiące, zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 130). 

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH KLIENTÓW 

W związku ze świadczeniem usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tłuszczu, ZGK może przetwarzać dane swoich klientów niezbędne 
do realizacji zawartych umów i innych usług świadczonych przez ZGKiM  oraz do 
celów , m. in.: 

 dane identyfikacyjne klientów (imiona i nazwiska, numery PESEL), 

 adresy zamieszkania/zameldowania i świadczenia usług, adresy 
korespondencyjne,  

 kontaktowe numery telefoniczne, 

 stan rozliczeń z klientem oraz dane niezbędne do windykacji roszczeń, 

 numery rachunków bankowych w przypadku dokonywania przelewów 
elektronicznych,  

 informacje nt. zużycia mediów,  

 informacje techniczne, np. stanu technicznego lokali komunalnych,  

 dane dotyczące członków rodzin osób wynajmujących mieszkania 
komunalne. 
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      PRAWO DOSTĘPU 

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo do ich sprostowania. 

 

PRAWO DO SKARGI 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych 
osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych opisanych w powyższych kategoriach jest dobrowolne, 
ale niezbędne do realizacji usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tłuszczu. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
realizacji usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. W 
przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego, wejście na teren ZGKiM może 
skutkować z przetwarzaniem wizerunku klienta za pomocą kamer. 


