
Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
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 (dalej zwane: RODO) informuję, iż: 

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000259389 (dalej zwany: ADO); 

— administrator  powołał inspektora ochrony danych (kontakt możliwy pod następującym adresem e-mail: joanna.chmielecka@jjw-
legal.pl); 

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - dotyczy kandydatów, 

 realizacji umowy stażowej/umowy praktyk - dotyczy stażystów  

i praktykantów, 

 realizacji wszelkich zawartych umów i wykonania świadczeń, do spełnienia których zobowiązał się ADO, a także 

przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie dokonanych zgłoszeń - dotyczy osób, które zawarły 

z ADO umowę (kontrahenci, pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy umów o dzieło, dostawcy lub usługodawcy) 

lub dokonały zgłoszenia reklamacyjnego,  

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO,  

 realizacji działań marketingowych, konkursów, wydarzeń rekreacyjnych, 

 udzielenia odpowiedzi na zapytania petentów. 

— Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,  

chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa  

lub zawartych umów powierzenia; 
— Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  

lub organizacji międzynarodowych. 

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania: 

 do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego chyba, że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w 

ramach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, wtedy do momentu wycofania zgody - dotyczy kandydatów,  

 1 rok od zakończenia stażu/praktyk - dotyczy stażystów i praktykantów,  

 z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie 

przepisów prawa pracy, 

 15 lat od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających  

z zawartej umowy - dotyczy kontrahentów oraz dostawców i usługodawców,  

 5 lat od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy - dotyczy zleceniobiorców i 

wykonawców umów o dzieło, 

 do czasu wycofania zgody - dotyczy odbiorców komunikatów marketingowych, 
 1 rok od chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z organizowanym przez ADO wydarzeniem lub 

konkursem – dotyczy uczestników 

— posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy przetwarzania na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

— ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

— podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania ww. celów, zaś konsekwencją ich 
niepodania może okazać się brak możliwości realizacji przez ADO tych celów. 

 



Załącznik nr 2  

 

TRASA   

Pabianickiego Rowerowego Rajdu Ekologicznego 

pn. „Na dwóch kółkach do Dużej Wody”  

w dniu  29.09.2019 r. 

Długość trasy : ok. 16 km 

 

 

 

 

 


