Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Wodociągu Żuławskim sp. z o. o.
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Nazwa zbioru danych osobowych

Windykacja

Administrator danych/ siedziba/ REGON

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, REGON 192998920

Data wpisania zbioru do rejestru

28.06.2016

Data wprowadzonej zmiany

Nie dotyczy

Rodzaj zmiany (aktualizacja/
wykreślenie)

Nie dotyczy

Zakres wprowadzonych zmian

Nie dotyczy

Data wykreślenia zbioru

Nie dotyczy

Podmiot któremu powierzono
przetwarzanie danych

Firma ALTI Andrzej Olszewski, ul. Fredry 8, Żukowo

Podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) art. 27 ust. 2 p.
2 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z
2006 r. nr 132, poz. 858 z późn.zm.)

Cel przetwarzania danych osobowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, windykacja należności

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Odbiorcy Centralnego Wodociągu Żuławskiego, wobec których podjęto działania windykacji należnośći

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail,
Sposób zbierania danych do zbioru

Zbierane od osób, których dane bezpośrednio dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorcy danych lub kategoria
odbiorców, którym dane mogą być
przetwarzane

Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-210 Malbork
Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Cywilny ul. Płk. Dąbka 8-1282-300 Elbląg
Sąd Rejonowy w Tczewie V Wydział Cywilny ul. Hugona Kołłątaja 6, 83 -110 Tczew
Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku P. Biernacki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu S. Kocemba

Informacja o przekazywaniu danych do
państwa trzeciego w rozumieniu
art. 7 pkt

Nie dotyczy

