
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

wobec Wykonawców z którymi Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. z siedzibą  

w Skoczowie zawarła umowę na realizację zadań współfinansowanych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 1 i 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 ) zwanego dale w skrócie RODO  – informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Miejska Spółce SKO-EKO sp. z o.o.  

z siedzibą w Skoczowie, ul. Olszyna 10 , 43-430 Skoczów. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą   w celu  realizacji zadań wynikających w odrębnych 

umów z konkretnym Wykonawcą współfinansowanych w ramach zadania głównego   

pn.:  „Rozbudowa i uczelnianie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Skoczów 

Gmina Skoczów” 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Spółkę SKO-EKO sp. z o.o. odbywa 

się w związku: 

a. z realizacją ciążącego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

b. wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

c. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną,  

a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz 

wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Na podstawie zawartej umowy Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. może przetwarzać 

różne rodzaje danych , w tym przede wszystkim:  

a. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce 

zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko 

służbowe, NIP, REGON, 

b. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, adres do 

korespondencji, 

c. dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku 

bankowego.  

5. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, lub od podmiotu  

z którym zawarto umowę na realizację zadania. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach,    

b. podmioty świadczące na rzecz Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. usługi,  

związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz 

zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy 

telekomunikacyjni. 

c. podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy głównej z danym 

wykonawcą oraz w niektórych przypadkach także przez czas trwania okresu gwarancji 



od wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót z równoczesnym uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

i innych przepisów prawa. 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:  

o prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

(art. 15 RODO), 

o prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 

o prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

o prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych 

(art. 18 RODO), 

o  prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 

6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany 2, 

o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 

RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 lit. e RODO), 

o prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy 

regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania. 

10. Kontakt z inspektorem danych osobowych w Spółce dostępny pod adresem: abi@sko-

eko.skoczow.pl lub telefonicznie: ( 033) 4799470. 

W przypadku konieczności udostepnienia danych osobowych przez Miejską Spółkę 

SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie  Funduszowi, w ramach określonej umową procedury 

potwierdzenia należytego jej wykonania  ( w tym m. in. Potwierdzenia osiągnięcia efektu 

ekologicznego i rzeczowego )  informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. 

2. Dane do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@wfosigw.katowice.pl tel.: 32 60 

32 200. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą   na potrzeby realizacji zadania pn. :   „Rozbudowa 

i uczelnianie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Skoczów Gmina 

Skoczów” oraz zadań nałożonych na Fundusz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

4. Fundusz może udostępnić dane osobowe podmiotom/ osobom uprawnionym do 

przeprowadzenia w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych. 

5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową z Funduszem 

przez okres wymagany przepisami prawa. 

6. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

uzupełnienia, uaktualnienia. 

7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 
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