
 

 

Klauzula informacyjna eBOK 

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu               

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Komunalnej 2 informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. mają 

zastosowanie przepisy 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, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 r.                   

o ochronie danych osobowych) oraz związane z nią akty wykonawcze. 

Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym 

Rozporządzeniem, i w oparciu o jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2, Przedsiębiorstwo Usługowe 

Zakład Gospodarki w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe 

Zakład Gospodarki w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Komunalnej 2    

64-300 Nowy Tomyśl (tel. kontaktowy: 61 44 22 391 ), 

2. Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się dzwoniąc bezpośrednio pod numer 

telefonu  616 668 126 w godzinach pracy Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład 

Gospodarki w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. lub za pomocą poczty elektronicznej - adres: 

inspektor.rodo@puzgm.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania i korzystania z dostępu 

do serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

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, 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi dostępu 

do EBOK, 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

 



 

 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7. Jeśli Pani/Pan uzna, że dane w EBOK przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), 

8. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych związanych z obsługą 

elektronicznego, indywidualnego konta rozrachunkowego i statutową działalnością 

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., jest 

warunkiem umożliwienia Pani/Panu dostępu do konta i wygenerowania 

indywidualnego hasła. Konsekwencją braku podania wymaganych danych, będzie 

odmowa dostępu do indywidualnego konta rozliczeniowego (EBOK), o które Pani /Pan 

wnioskowała/wnioskował. 


