
Ochrona danych osobowych. 

 

Zarząd „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z dniem 01 września 2015 roku został powołany w 

Spółce w wymiarze ½ etatu - Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 

W ramach obowiązującej w Spółce Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w 

„Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. Zarząd Spółki przedstawia zasady i 

tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kandydaci do pracy”  są 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-

120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępnianie 

innym podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 

prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.” 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. 

U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 ze zm.) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz 

regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

                                                           

 



2. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Współpracownicy”  są 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-

120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze 

świadczeniem usług na rzecz „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. i nie będą 

udostępnianie innym podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

3. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kontrahenci”  są 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-

120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze 

świadczeniem usług na rzecz „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. oraz przez 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o. i nie będą udostępnianie innym 

podmiotom. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

4. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Rejestr skarg, 

reklamacji, wniosków i interwencji”  są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku 

lub interwencji i nie będą udostępnianie innym podmiotom.   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

5. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Odbiorcy usług wodno-

kanalizacyjnych oraz stron umów o dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków”  są 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-

120 Zielona Góra. 



Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz rozliczania należności za usługi wodno-kanalizacyjne i nie będą 

udostępnianie innym podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

6. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Sprawy roszczeniowe, 

zwrot kosztów budowy urz ądzeń, słu żebności i refundacje, przejmowanie urz ądzeń 

wodoci ągowych lub kanalizacyjnych”  są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp.  

z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze sprawami 

roszczeniowymi, zwrotem kosztów budowy urządzeń, służebnościami i refundacjami oraz 

przejmowaniem urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i nie będą udostępnianie innym 

podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 

r., Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

7. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Klienci zlecaj ący usługi 

w ramach cenników obowi ązujących w spółce”  są „Zielonogórskie Wodociągi  

i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi i nie będą udostępnianie 

innym podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

8. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Wyst ępujący  

o warunki techniczne przył ączenia nieruchomo ści do sieci wodno-kanalizacyjnej, 

wydanie opinii w sprawie przył ączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i zawarcie umó w 

przył ączeniowych, uzgadnianie projektów budowlanych, wyst ępujący o uzgodnienie 



rozwi ązania technicznego podł ączenia lub budowy sieci oraz odbiory techniczne”  są 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-

120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia warunków i uprawnień osób do 

przyłączenia ich nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu 

Administratora Danych Osobowych i nie będą udostępnianie innym podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 

r., Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

9. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Rejestr klientów 

korzystaj ących z e-faktury”  są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia e-faktury i nie będą 

udostępnianie innym podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

10. Administratorem danych osobowych zebranych danych osobowych  są 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-

120 Zielona Góra. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 

pytanie i nie będą udostępnianie innym podmiotom.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

 

 


