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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W LESKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM
SP. Z O.O. W LESKU
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r 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) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy iż od
dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez LPK Sp. z o.o. Lesko. Informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą

w Lesku przy ul.

Przemysłowa 11, 38 - 600 Lesko. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku w celu realizacji
usługi/wystawiania faktury. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody/przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
zgodny z przepisami. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto
przysługuje Pani/Panu do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Co nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości zawarcia umowy/
realizacji usługi. Niepodanie danych uniemożliwi realizacje usługi/ wystawienie f-ry
VAT.
Dane kontaktowe biuro@lpklesko.pl

