
INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH 

Na podstawie 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) 

Administrator Pani/Pana danych:  

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. 

ul. Wrocławska 10; 58-100 Świdnica 

Inspektor Ochrony Danych Stanisław Rozwadowski 

Zastępca inspektora ochrony danych Piotr Leśniewicz 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: 

iod@spwik.swidnica.pl  oraz pod nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

  

mailto:iod@spwik.swidnica.pl
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Korespondencja 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Rejestracja korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - polega na 

wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i 

innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie płatności dla dostawców 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratorah publicznych art. 42 ust. 5 

4. Okres przchowywania: 5 lat. 

5. Odbiorcy:  

• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji 

korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której 

dotyczy korespondencja.  
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Zadania pracodawcy 

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy) 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

▪ w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

▪ inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na 

przetwarzanie danych 

▪ jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane 

będą zbędne, zostaną zanonimizowane 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora 

• Wykorzystanie dokumentów z procesu rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacji na 

podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

4. Okres przechowywania: dokumenty aplikacyjne przechowywane będą przez okres 3 lat. 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, m.in. hosting poczty e-mail 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania przenoszenia danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

8. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie 

wynikającym z art. 22 § 1 KP  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie 

innych danych jest dobrowolne.    
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Pracownicy 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zawarcie oraz realizacja umowy o pracę na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - 

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 

• Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in. obsługa kadrowo-

płacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, kierowanie na badania 

lekarskie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

• Szkolenia podnoszące kwalifikacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony 

interes administratora 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym stosunek pracy uleg rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy 

przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej 

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych 

• Firma świadcząca usługi szkoleń BHP 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Medycyna pracy 

• Urząd Skarbowy 

• Firmy szkoleniowe w zakresie niezbędnym do udziału w szkoleniu 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania przenoszenia danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych 

niewynikających z przepisów prawa takich jak prywatny numer telefonu, adres e-mail jest 

dobrowolne.  
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ZFŚS 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Realizacja świadczeń z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz  art. 9 

ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i 

szczególnych praw przez administratora lub osobę której dane dotyczą w zw. z ustawą z 

dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

• Zawarcie i realizacja umowy pożyczki z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO 

w zw. ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora  

4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres dochodzenia i obrony przed 

roszczeniami tj. 3 lata.  

5. Odbiorcy: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji 

świadczeń i/lub zawarcia umowy pożyczki. 
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ZFŚS - poręczyciele 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Realizacja umowy poręczenia pożyczki z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania 

umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z  Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 5 lat 

5. Odbiorcy: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia 

umów oraz ich realizacji. 
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Uzyskanie świadectwa pracy / odpisu świadectwa pracy 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować  się  pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-

610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i realizacja wniosku o odpisu świadectwa pracy lub wydania świadectwa pracy w 

przypadku śmierci pracownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z  Ustawa z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu 

jego wydawania i prostowania. 

• Przyjęcie i realizacja wniosku o kserokopię dokumentów z akt osobowych lub wydania części 

lub całości dokumetentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 

26.06.1974 – Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracownicznej. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4. Okres przechowywania: wnioski przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. 

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych:  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do 

przyjęcia i realizacji wniosku. 
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Pracownicze plany kapitałowe 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować  się  pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-

610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Realizacja umowy w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych o prowadzenie pracowniczych 

planów kapitałowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych art. 7 oraz art. 2 pkt. 3. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Okres przechowywania: 10 lat od czasu ustania zatrudnienia lub rezygnacji z PPK zgodnie z 

przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 125 a ust. 4 

a) 

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

• Towarzystwo świadczące usługi pracowniczych planów kapitałowych z którym pracodawca 

zawarł porozumienie o współpracy. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych:  Przystąpienie do PPK jest dobrowolne, a podanie danych jest 

niezbędne do przystąpienia.   
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Zleceniobiorcy 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zawarcie oraz realizacja umowy zlecenie na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - 

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 

• Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in. obsługa kadrowo-

płacowa, BHP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora  

4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 10 lat  

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Urząd Skarbowy 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania przenoszenia danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne aby zawrzeć umowę zlecenie. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy zlecenie. Podanie danych 

niewynikających z przepisów prawa takich jak prywatny numer telefonu, adres e-mail jest 

dobrowolne 

  



 

Strona 11 z 33 

 

Praktyczna nauka zawodu 

1. Administrator Pani/Pana danych: : Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Realizacja praktycznej nauki zawodu na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 70 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie praktycznej nauki zawodu  

• Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy wskazanych w §  8 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie praktycznej 

nauki zawodu m.in. prowadzenie ewidencji liczby godzin, BHP. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach . 

4. Okres przechowywania: Dane przechowywanę bądą zgodnie z przepisami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Szkoła do której Pani/Pan uczęszcza. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania przenoszenia danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Źródło danych: Szkoła do ktorej Pani/Pan uczęszcza. 

8. Obowiązek podania danych: Podanie dodatkowych danych poza pozyskanymi ze szkoły jest 

niezbędne aby zrealizować praktykę. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

realizacji stażu. Podanie danych w zakresie numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.  
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Prace społecznie użyteczne 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować  się  pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-

610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Realizacja prac społecznie - użytecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 

73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 

roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.  

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z 

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

4. Okres przechowywania: Dane przechowywanę bądą zgodnie z przepisami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach   

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy. 

  



 

Strona 13 z 33 

 

Woda i ścieki 

Zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie 

ścieków, prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z tytułu realizacji usług na podstawie: 

▪ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane 

dotyczą przez okres trwania umowy 

▪ art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 

ustawą z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora. 

• Kontakt na podany adres e-mail lub numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. 

4. Okres przchowywania: 6 lat po zakończeniu umowy. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, m.in. hosting poczty 

elektronicznej. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w 

pkt. 3. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych  

takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.  
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Wydanie zapewnień 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Wydawanie związanych z przedmiotem działalności spółki zapewnień na dostawę wody i odbiór 

ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie wydania zapewnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

4. Okres przchowywania: 5 lat. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do wydania zapewnienia na 

dostawę wody i odbiór ścieków. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania 

zapewnienia. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres 

e-mail jest dobrowolne.  
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Portal GIS ŚPWIK 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Nadanie identyfikatora oraz indywidualnego hasła dostępu do e-usług realizowanych drogą 

teletransmisji, za pośrednictwem portalu GIS ŚPWIK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie wydania zapewnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora, 

4. Okres przchowywania: 5 lat po okresie wyłączenia konta na portalu. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do uruchomienia konta oraz 

wykorzystywania portalu GIS ŚPWIK. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

korzystania z portalu.  
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Zlecenie jednorazowe/stałe na wykonanie badania wody wody/ścieków/osadów 

ściekowych/gleby 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie zlecenia jednorazowego/stałe oraz wykonanie badania wody/ścieków/osadów 

ściekowych/gleby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - 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 

• Wystawienie faktury oraz prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku 

z ustawą z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowosci 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie przyjętego zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora, 

4. Okres przchowywania: 5 lat po zakończeniu zlecenia 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zlecenia. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia zlecenia. Podanie danych 

kontaktowych w zakresie numeru telefonu ma na celu ułatwienie kontaktu.  
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Osoby upoważnione do odbioru wyników badań wody/ścieków/osadów ściekowych/gleby 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i realizacja upoważnienia do odbioru wyników badań oraz faktury za usługę badań 

laboratoryjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora; 

4. Okres przchowywania: 5 lat po zakończeniu zlecenia 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do odbioru wyników badań oraz 

faktury za usługę. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odbioru wyników badań 

oraz faktury. 
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Osoby upoważnione do złożenia zlecenia jednorazowego/stałego na wykonanie badania 

wody/ścieków/osadów ściekowych/gleby  

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i realizacja upoważnienia do złożenia zlecenia na badania laboratoryjne w imieniu 

osoby upoważniającej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes 

administratora 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora; 

4. Okres przchowywania: 5 lat po zakończeniu zlecenia 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do odbioru wyników badań oraz 

faktury za usługę. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odbioru wyników badań 

oraz faktury. 
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Inwestycje 

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci 

wod.-kan 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie 

warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 

obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Uchwała NR XXXI/327/21 Rady Miejskiej W 

Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”. 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie przyjętego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4. Okres przchowywania: przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku oraz wydania 

zapewnienia. Podanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu ma na celu ułatwienie 

kontaktu.  
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Zaopiniowanie zgodności planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o zaopiniowanie zgodności planu sytuacyjnego z warunkami 

technicznymi przyłączenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny 

wynikający z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz Uchwała NR XXXI/327/21 Rady Miejskiej W Świdnicy z dnia 30 

sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”. 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie przyjętego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4. Okres przchowywania: przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku oraz wydania 

zapewnienia. Podanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu ma na celu ułatwienie 

kontaktu.  
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Informacja o dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o udzieleniu informacji o dostępności usług wodociągowo-

kanalizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny wynikający z 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków oraz Uchwała NR XXXI/327/21 Rady Miejskiej W Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasto Świdnica”. 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie przyjętego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4. Okres przchowywania: przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku oraz wydania 

informacji. Podanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu ma na celu ułatwienie 

kontaktu.  
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Włączenia przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do sieci 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wpięcie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Uchwała 

NR XXXI/327/21 Rady Miejskiej W Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”. 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie przyjętego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4. Okres przchowywania: przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku oraz wydania 

informacji. Podanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu ma na celu ułatwienie 

kontaktu.  
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Wydanie protokołu odbioru technicznego oraz dokonywanie odbiorów technicznych 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego oraz dokonanie 

odbioru technicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny wynikający z 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków oraz Uchwała NR XXXI/327/21 Rady Miejskiej W Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasto Świdnica”. 

• Kontakt na podany numer telefonu w sprawie przyjętego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – uzasadniony interes administratora 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4. Okres przchowywania: przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku oraz wydania 

informacji. Podanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu ma na celu ułatwienie 

kontaktu.  
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Umowy z kontrahentami 

Kontrahenci 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zawarcie i wykonanie umowy lub zlecenia przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b) RODO 

• Składanie skarg i wniosków - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o 

jakość dostaw 

• Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora 

• Kontakt na podany adres e-mail lub numer telefonu w celu realizacji umowy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzsadadniony interes administratora 

4. Okres przechowywania: Dane przechowywane przez okres 6 lat. 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Użytkownicy strony BIP w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych – art. 34a 

• Urząd Skarbowy 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia 

umów oraz ich realizacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia 

umowy.   
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Pracownicy firm zewnętrznych wskazani do realizacji umowy  

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna  

• Wykonywanie działań zmierzających oraz koniecznych do zawarcia oraz realizacji umowy – 

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegająca na dbaniu o 

jakość dostaw przetwarzane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu 

• Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy wniosków dot. współpracy – uzasadniony 

interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw, 

dane przetwarzane przez okres 12 miesięcy lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 6 lat lub do czasu złożenia 

skutecznego sprzeciwu 

5. Kategorie odnośne danych: dane zwykłe w zakresie imienia i nazwiska oraz numerów 

kontaktowych 

6. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

8. Źródło danych: dane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji zawartych 

przez Pani/Pana pracodawcę umów. 
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Zamówienia publiczne 

Zapytanie ofertowe / rozeznanie rynku 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie oferty na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Zarządu ŚPWiK Świdnica 

Sp. z o.o. z dnia 7 stycznia 2021r. dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. 

nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w Art. 2.1.1) Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 

• Realizacja umowy z wybranym oferentem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy  

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora  

4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 6 lat 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do przyjęcia i 

rozpatrzenia oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umów oraz ich realizacji. 
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Przetarg nieograniczony 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o. o. z siedzibą przy  ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. Z administratorem 

mogą się Państwo kontaktować poprzez  adres e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl, numer telefonu: 

74 851-58-10  

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w 

związku z Ustawą z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz 

Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Zarządu ŚPWiK Świdnica Sp. z o.o. z dnia 7 stycznia 2021r. 

dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Świdnickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• Realizacja umowy z wybranym oferentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania 

umowy 

4. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 4 lat.  

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, m.in. Otwarty Rynek 

Elektroniczny S.A., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49 Trinity Park III. 

• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień Publicznych; Zasada 

jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej 

kategorii danych)  

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z 

żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP) 

• Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie 

tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym 

z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników) 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego 

obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania) 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa 

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do 

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poprzez przyjęcie i rozpatrzenie oferty, a w przypadku 

wybranej oferty do zawarcia umowy oraz jej realizacji. 
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Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o. o. z siedzibą przy  ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. Z administratorem 

mogą się Państwo kontaktować poprzez  adres e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl, numer telefonu: 

74 851-58-10  

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego oraz udokumentowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zw. 

Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

• Realizacja umowy z wybranym oferentem | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy 

4. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną 

wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany w porozumieniu z 

Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 

10 lat.  

5. Odbiorcy:  

• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień Publicznych; Zasada 

jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej 

kategorii danych)  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z 

żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP) 

• Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie 

tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym 

z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników) 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego 

obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania) 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez przyjęcie i 

rozpatrzenie oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umów oraz ich realizacji.  
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Organizacja 

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować  się  pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-

610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i realizacja wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-

komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 

2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

4. Czas przechowywania: dane przechowywane przez okres 6 lat 

5. Odbiorcy: 

• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa 

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych 

oraz wskazania sposobu kontaktu z wnioskodawcą jest niezbędne i wynika z wskazanych powyżej 

przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych może być nieuwzględnienie wniosku. 
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Przechowywanie danych - archiwum 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna | czas przechowywania 

• Archiwizacja danych zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach – dane przechowywane przez okres w zależności od kategorii 

• Realizacja wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze - dane przechowywane przez okres 5 lat od 

zakończenia roku 

4. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim 

dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących 

środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach) 

• Prawo żądania sprostowania danych ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. administrator 

przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące 

jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. nie ma 

zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w  

archiwum. 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

6. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 
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Wniosek o dostęp do informacji publicznej 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Rozpatrzenie wniosku o dostęp do informacji publicznej oraz udostępnienie informacji 

publicznej  lub wydanie decyzji odmownej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zw. z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

oraz Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

• Odwołanie od decyzji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z 

Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art. 127 

4. Okres przechowywania: Dane przechowywana przez okres 5 lat. 

5. Odbiorcy:  

• Instytucje współpracujące w ramach realizacji zadań zespołu. 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. 
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Informacja o przetwarzaniu danych - pełnomocnictwo  

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Realizacja pełnomocnictwa do reprezentowania w czynnościach związanych ze sprawami 

prowadzonymi przez ŚPWIK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. art. 32 

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

4. Okres przechowywania: Dane przechowywane będą przez okres realizacji pełnomocnictwa. 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa Podanie danych jest niezbędne i wynika z przepisów prawa. 

7. Źródło danych: Ośrodki Pomocy Społecznej (w zakresie danych kontaktowych). 

8. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do ustanowienia pełnomocnictwa. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia pełnomocnictwa 
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Monitoring wizyjny 

1. Administrator Pani/Pana danych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Świdnicy Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować  się  pod adresem: iod@spwik.swidnica.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-

610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO – 

uzasadniony interes administratora. 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

uzasadniony interes administratora. 

4. Okres przechowywania:   

• Oczyszczalnia ścieków: 2 tygodnie 

• Zakład Uzdatniania Wody, ul. Bokserska 10, Świdnica: 18 dni 

• Zakład Uzdatniania Wody ul. Sportowa, Pszenno: 6 dni 

• Wieża Ciśnień, u. Prądzyńskiego, Świdnica: 8 dni 

• Oczyszczalnia Ścieków, Zawiszów 5 – Rejestr. DAHUA nr 1: 35 dni 

• Oczyszczalnia Ścieków, Zawiszów 5 – Rejestr. DAHUA nr 2: 10 dni 

• Siedziba Spółki ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica: 28 dni 

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z 

art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

 


