
 

 

Nr:  082.06.2018  06.06.2018r. 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW FIZYCZNYCH USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH 

 ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRMĘ BAKUPI SP. Z O.O. 

 

PAŃSTWA DANE PRZETWARZANE SĄ ZGODNIE Z RODO 

1. CO TO JEST RODO? 

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w związku 

z ochroną danych osobowych osób fizycznych, które weszło w życie z dniem 25 maja 

2018r. 

2. JAKI JEST CEL RODO? 

Celem rozporządzenia jest ujednolicenie ochrony podstawowych praw i wolności 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na terenie Unii 

Europejskiej oraz zapobieganie przed nieprawidłowym przetwarzaniem danych. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, firma BAKUPI SP. Z O.O. informuje, iż: 

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH jest firma „BAKUPI” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Boczki 30, 95-035 Ozorków (punkt obsługi 

klienta Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11) telefon kontaktowy (42) 710 23 64, e-mail 

biuro@bakupi.pl, reprezentowana przez Prezesa Spółki. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH został wyznaczony na podstawie art. 37 rozporządzenia 

przez firmę BAKUPI SP. Z O.O. . 

Kontakt bezpośredni z Inspektorem Ochrony Danych Spółki: aste.dpo@gmail.com , 

539 924 208 

CELEM PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH  jest świadczenie usług 

wodno-kanalizacyjnych na Państwa rzecz przez firmę BAKUPI SP. Z O.O. 

PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH przez 

firmę BAKUPI SP. Z O.O. jest zgodnie z rozporządzeniem: 

1. art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, udzielona od osoby, 

której dane dotyczą, 

2. art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

3. art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
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4. art. 6 ust. 1 lit. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH  

Odbiorcami danych osobowych będących w administrowaniu BAKUPI SP. Z O.O. są 

wyłącznie organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.      

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

BAKUPI SP. Z O.O. otrzymuje dane osobowe od osób, których dane dotyczą bądź od 

Urzędu Gminy Ozorków na mocy zawartej umowy pomiędzy stronami. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zebrane dane osobowe przechowywane są przez BAKUPI SP. Z O.O. w okresie trwania 

świadczonej usługi oraz dodatkowo po jej wykonaniu i zakończeniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi archiwizowana dokumentów i 

wynoszą odpowiednio:  

1. dokumentacja księgowa  – 5 lat 

2. rozliczenia finansowe – 10 lat 

3. dane pracownicze – 50 lat 

PRAWO STRONY 

Każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane i przetwarzane przez firmę BAKUPI 

SP. Z O.O. ma prawo do: 

1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, 

2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Część podawanych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do 

zawarcia umowy na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych. Odmowa ich podania, 

spowoduje brak możliwości świadczenia usługi przez BAKUPI SP. Z O.O. . Pozostała część 

podawanych danych osobowych (telefon, adres mailowy) jest dobrowolna i nie ma wpływu 

na świadczenie usługi, i ma na celu odpowiednio:  

1. numer telefonu – ułatwienie kontaktu z odbiorcą usługi, 

2. adres mailowy – ułatwienie kontaktu z odbiorcą usługi, korzystanie odbiorcy                              

z możliwości elektronicznego przesyłania faktur lub korespondencji. 
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PROFILOWANIE  

Dane osobowe będące w administrowaniu BAKUPI SP. Z O.O., nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu oraz nie będą 

wykorzystywane do celów marketingowych.  

DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe będące w administrowaniu BAKUPI SP. Z O.O., nie będą podlegały 

przetwarzaniu  w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobierania.  

UWAGI POZOSTAŁE 

Powyższa informacja jest informacją publiczną i ogólnie dostępną. Informacja zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej spółki (www.bakupi.pl), oraz wywieszona w siedzibie 

spółki (Boczki 30, 95-035 Ozorków) oraz w punkcie obsługi klienta (ul. Narutowicza 11, 

Sokolniki Las). 

 

 

Inspektor Ochrony Danych 

Anna Stępińska 
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