Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
adres siedziby: 30-307 Kraków, ul. Barska 12
adres do korespondencji: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1
NIP: 676-246-04-30 REGON: 122729525

tel. 12 34 00 415 faks 12 34 00 422
e-mail: mpgo@mpgo.krakow.pl
www.mpgo.krakow.pl

numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000442961; akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7; wysokość kapitału zakładowego wynosi 10 000 000 zł

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z RODO
1. Administratorem danych osobowych zgłaszającego lub jego przedstawicieli jest MAŁOPOLSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Barskiej 12, 30-307 Kraków, adres do korespondencji: ul. Nowohucka 1,
31-580 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego (ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków) pod numerem KRS: 0000442961,
posiadająca numer NIP: 676 246 04 30, numer REGON: 122729525, o kapitale zakładowym
w wysokości 10 000 000 zł.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpgo.krakow.pl.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia
i załatwienia reklamacji;
b) w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością
załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest
Administrator;
c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu
realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia
roszczeń związanych z realizowanymi zadaniami;
d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych
z kontaktem ze zgłaszającym.
4. Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług,
dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego.
5. Dane osobowe zgłaszającego lub jego przedstawicieli będą przechowywane przez czas niezbędny
do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, przez okres trwania umowy, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia;
natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających
z umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych
przez organy kontrolne.
6. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego
załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia.

