
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016r., 

zwane dalej: RODO 

 
Administratorem Państwa danych jest Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami �MZO� S.A.  w Ostrowie 
Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  tel.: (62) 733-81-30, fax.: (62) 733-81-49, 
REGON 250448570, NIP 622-10-01-188           
e-mail:mzo@mzo.com.pl, strona internetowa: mzo.com.pl 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
 

a) realizacji zawartej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, do czasu zakończenia umowy;  

b) finansowo � księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

przepisów prawa m.in. podatkowych, przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym umowę 

wykonano lub rozwiązano, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

c) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (np. dbanie o interes gospodarczy), do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń 

zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 
 

W związku z celami, o których mowa powyżej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom 

publicznym, podmiotom pośredniczącym w wykonaniu umowy (np. poczta, firmy kurierskie, firmy transportowe lub 

innym podmiotom  realizującym usługi związane z wykonaniem umowy), a także podmiotom pośredniczącym w 

działaniach wykonywanych przez administratora np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne itp.  

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa, regulującymi czas 

przetwarzania danych, którym podlega Administrator. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO), na przetwarzanie 
danych niezgodne z przepisami prawa. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań przyjętych przez Administratora w ramach danego 
zlecenia/zawartej umowy. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


