Komunikat dotyczący przetwarzania danych pracowników dostawcy / kontrahenta przebywających na terenie
administracyjnym MWiK Sp. z o.o. w Pile
W związku z realizacją przez DOSTAWCĘ / KONTRAHENTA umowy na dostawę określonych artykułów / produktów /
sprzętu / odpadów lub ich odbiór, zawartej z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Pile Sp. z o.o. informuję, że:
1)

Wobec wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) nasza Spółka zapewnia określone w tych przepisach
standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

2)

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20 (zwana dalej: MWiK
Sp. z o.o. w Pile), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081995, nr
REGON: 570503455, nr NIP: 7640201952, tel. 67 212 50 24, 67 212 29 74, fax 48 67 212 59 30, e-mail mwik@mwik.pila.pl jest Administratorem Danych osób będących pracownikami DOSTAWCY / KONTRAHENTA, którzy wykonywali
będą usługi dostaw lub odbioru określonych artykułów / produktów / sprzętu / odpadów. Dane osób, o których mowa
wyżej, będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celach związanych z ewidencjonowaniem w prowadzonej przez naszą Spółkę dokumentacji ruchu pojazdów na terenie swoich obiektów oraz w eksploatowanych w
MWiK Sp. z o.o. w Pile urządzeniach systemu telewizji dozorowej.

3)

Zakres informacji dotyczących kierowców DOSTAWCY / KONTRAHENTA przetwarzanych przez naszą Spółkę, jako
Administratora Danych, obejmował będzie:
a)

numery rejestracyjne pojazdów wykorzystywanych przez DOSTAWCĘ / KONTRAHENTA do dostaw / odbiorów
określonych umową,

b)

daty, godziny i minuty wjazdów tych pojazdów na teren obiektów naszej Spółki oraz daty, godziny i minuty ich wyjazdów z tych obiektów,

4)

c)

podpisy kierowców potwierdzające ich pobyt w obiektach MWiK Sp. z o.o. w Pile,

d)

informacje o ewentualnych zdarzeniach nadzwyczajnych,

e)

wizerunki kierowców posługujących się tymi pojazdami.

MWiK Sp. z o.o. w Pile przechowywał będzie informacje wskazane w ust. 3 przez następujące okresy:
a)

dane, o których mowa w ust. 3 pkt a-d: przez okres do 6 lat od momentu ich utrwalenia w ewidencji ruchu pojazdów,

b)

dane, o których mowa w ust. 3 pkt. e: przez okres do 90 dni od daty zarejestrowania wizerunku przez system telewizji dozorowej.

5)

Prawną podstawę dopuszczalności przetwarzania przez naszą Spółkę danych osobowych pracowników DOSTAWCY /
KONTRAHENTA stanowią:
a)

niezbędność wykonania umowy zawartej przez DOSTAWCĘ / KONTRAHENTA z naszą Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), w tym udokumentowanie wykonania dostaw / odbioru określonych artykułów / produktów / sprzętu / odpadów,

b)

prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do
MWiK Sp. z o.o. w Pile oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

6)

Dane osobowe pracowników DOSTAWCY / KONTRAHENTA nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MWiK Sp. z o.o. w Pile, w tym profilowaniu.

7)

Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)

Przetwarzane przez MWiK Sp. z o.o. w Pile dane pracowników DOSTAWCY / KONTRAHENTA mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. agencje ochrony osób i mienia, kancelarie radców prawnych, firmy serwisujące urządzenia systemu telewizji dozorowej, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych.

9)

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się telefonicznie: 67 212
50 24, drogą elektroniczną: mwik@mwik.pila.pl, pisemnie pod adresem: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z
o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20, osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MWiK Sp. z o.o. w Pile

