Obowiązek informacyjny
Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w
związku ze zleceniem nam usługi.

Kto jest
administratorem
moich danych
osobowych?

USKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie przy ul. ul. Ku Słońcu 23/1

Z kim mogę
skontaktować w
sprawach związanych z
przetwarzaniem moich
danych osobowych ?

Upoważnionym pracownikiem Administratora poprzez kontakt osobisty,
telefoniczny, faksem lub przez pocztę elektroniczną na adres e-mail.
e-mail: biuro@uskom.szczcin.pl
tel.: 91 485 68 91, 91 485 62 07, fax 91 483 50 53

Jaki jest zakres
Dane osobowe, jak imiona i nazwisko, dane teleadresowe, numery świadczeń, numery
przetwarzanych przez identyfikacyjne, oraz inne dane niezbędne do realizacji zlecenia.
administratora danych
osobowych ?
Jaki jest cel
przetwarzania moich
danych osobowych ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot działający w branży pogrzebowej, a
celem tego przetwarzanie jest zapewnienie realizacji zlecenia przez co rozumiemy:
wszelkie prace związane z realizacją powierzonego nam zlecenia, np. załatwienie
wszelkich formalności w urzędach i instytucjach związanych z ceremonią pogrzebową,
ekshumacją ciał, transportem zwłok, wszelka obsługa związana z osobami
uczestniczącymi w ceremonii, zlecenie wydruku nekrologów w prasie. Ponadto dane
przetwarzane są z tytułu rachunkowości, należności podatkowych oraz ewentualnej
obsługi windykacyjnej.

Czy moje dane
osobowe są
profilowane?

Dane nie są przez Administratora profilowane

Komu przekazywane
Dane przekazywane są: urzędom oraz instytucjom obsługującym ewentualne wypłaty
są moje dane osobowe? zasiłków pogrzebowych, firmom zewnętrznym- wykonującym usługi dotyczące obsługi
powierzonego nam zlecenia, prasie w przypadku zlecenia wydruku nekrologu, firmom lub
urzędom, w których władaniu są tereny, na których dokonywany jest zlecony pochówek czy
ekshumacja.
Ponadto dane przekazywane są urzędowi skarbowemu, oraz firmom obsługującym
rachunkowość Administratora.
Czy moje dane są
Dane nie są przekazywane poza tereny Unii Europejskiej poza przypadkami, gdy wykonanie
przekazywane poza UE zleconej pracy tego wymaga, np.: transport Ciała poza granicami Unii Europejskiej.
?
Przez jaki czas
przetwarzane są moje
dane osoczowe?

Czas realizacji zlecenia.
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w
postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów
podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w
którym powstał obowiązek podatkowy.
Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji.

Czy podanie danych
jest moim
obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot jesteśmy
zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w
tym do oznaczenia tożsamości z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim
przypadku niepodanie danych może skutkować odmową wykonania usługi. Również ze
względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny
przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością
wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.
Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie
dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia
usługi

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w
którejkolwiek z naszych placówek własnych.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

