Zasady przetwarzania danych osobowych w MPGKiM Sp. z o.o.
Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”,
„ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) pragniemy
poinformować naszych klientów o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania Państwa
danych oraz o przysługujących Państwu prawach.
1. Administratorem Państwa danych

osobowych

jest Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich, ul. Śmiłowskiego 15.
2. Jako

Administrator

Danych

wdrożyliśmy

odpowiednie

środki

techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymogami wyżej
wymienionego Rozporządzenia.
3. Dane

kontaktowe

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych

w

naszym

przedsiębiorstwie: tel. 32 766 77 27, e-mail: iod@mpgkim.com.pl
4. MPGKiM Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe:
- dane osobowe naszych klientów
- informacje o kontrahentach
- informacje o naszych pracownikach i kandydatach do pracy.
5. Naszym klientom, których dane osobowe posiadamy przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
b) prawo do sprostowania danych
c) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
d) prawo do ograniczenia przetwarzania
e) prawo do przenoszenia danych (jeśli dane są przetwarzane w związku z udzieloną
zgodą lub zawartą umową)
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych danego klienta
g) niepodleganie decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profliowaniu.
6. Jako Administrator Danych Osobowych jesteśmy zobowiązani do powiadomienia
klientów o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
przetwarzania.
W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub w formie pisemnej na adres:
ul. Śmiłowskiego 15, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, e-mail: mpgkim@mpgkim.com.pl).
Wszystkie Państwa uwagi zostaną rozpatrzone.
Organem nadzorczym zajmującym się Ochroną Danych Osobowych w naszym kraju jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

