
Załącznik nr 3 do „Regulaminu sprzedaży przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Sp. z o.o. w Koninie organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „MAGNO HORTIS”.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOT. WYSTAWIANIA FAKTUR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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
(zwanym dalej RODO), informuję, iż:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Zakład  Gospodarki  Odpadami
Komunalnymi  Sp. z o.o. ul. Sulańska 13, 62-510 Konin REGON: 301719592, NIP: 6652970029;
wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS 0000384025,  reprezentowany
przez Prezesa Zarządu: prezes@mzgok.konin.pl, tel. (0-63) 246 81 79fax. (0-63) 246 92 91.

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: aan@onet.eu  .

3.Celem  zbierania  danych  jest  wystawienie  faktury  zgodnie  z  Art.  106e  pkt.1  ustawy  z  dnia
11.03.2004r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  na  podstawie  art.  6  ust  1  pkt  c  .  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.Podanie  przezPanią/Panadanych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  wystawienia  faktury  VAT.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

6.Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  mogą  zostać  udostępnione  odpowiednim organom kontroli
zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz w przypadku  wyrażenia  woli  otrzymania  faktury w formie
korespondencyjnej  Pana/Pani  dane  będą  udostępnienie  Poczcie  Polskiej  S.A.  w  zakresie
niezbędnym do zaadresowania korespondencji.

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany                  i
nie będą profilowane.

8.Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku
od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.

10.Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

11.Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.
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