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UMOWA nr ……/N/DOŚ/20.. 

 na wywóz nieczystości ciekłych socjalno-bytowych  

pojazdami asenizacyjnymi ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej 

 

zawarta w dniu ……………………..  w Mokrej Prawej, pomiędzy: 

 

………………………………………(Imię i nazwisko)…………….....…………………..(adres 

zamieszkania),PESEL:…………………………………….…………(adres korespondencyjny 

jeśli jest inny niż adres zamieszkania),………………………………….. (*¹adres poczty 

elektronicznej – e-mail)………………….. ( nr telefonu), 

dysponujący nieruchomością, z której odbierane mają być nieczystości jako ………………… 

(*²właściciel, współwłaściciel, użytkownik, dzierżawca, najemca, posiadacz samoistny) 

zwanym w treści umowy „Klientem”. 
 

a 
 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, 

adres: Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi pod 

nr KRS 0000153424, NIP 8361328625, kapitał zakładowy: 55.833.000,00 zł,  

reprezentowana przez: 

Jacka Pełkę - Prezesa Zarządu 

Uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki zgodnie z wpisem w KRS, 

zwanym w dalszej części umowy „Odbiorcą”; 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Umowa określa warunki odbioru i transportu przez Odbiorcę nieczystości ciekłych socjalno-

bytowych ze zbiornika bezodpływowego z nieruchomości Klienta położonej w miejscowości 

……………………………………………do stacji zlewnej Odbiorcy zlokalizowanej w Mokrej 

Prawej oraz zasady rozliczania należności za wykonanie usługi będącej przedmiotem Umowy. 

 

§ 2 

 

1. Klient zleca a Odbiorca zobowiązuje się wykonywać usługę polegającą na opróżnianiu 

zbiornika bezodpływowego (szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków) 

znajdującego się na posesji określonej w § 1 umowy i wywozie nieczystości ciekłych                   

socjalno- bytowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, 

będącej własnością Odbiorcy. 

2. Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych odbywać się będzie każdorazowo                             

po zgłoszeniu telefonicznym przez Klienta pod nr tel. 46 833 38 08 w. 60 lub ………….., 

dokonanym co najmniej na 3 do 5 dni roboczych, a w okresie wzmożonego 

zapotrzebowania na wykonanie w/w usługi 7 dni roboczych, przed planowanym terminem 

wykonania usługi. 

3. Nieczystości będą odbierane od Klienta w dni robocze w godzinach: 8:00 – 14:00. W dni 

świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy nieczystości nie będą odbierane. 

 

§ 3 

1. Klient zobowiązuje się: 

a) zapewnić Odbiorcy bezpieczny wjazd pojazdu asenizacyjnego na teren posesji opisanej 

w § 1 Umowy, w sposób umożliwiający zrzucenie do wlotu zbiornika bezodpływowego 
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węża urządzenia zasysającego; 

b) dbać, aby do zbiornika nie przedostały się inne nieczystości niż o pochodzeniu 

socjalno-bytowym tj. wody opadowe, odpady stałe, smary, chemikalia i inne mogące 

wpłynąć negatywnie na proces oczyszczania ścieków; 

c) nie doprowadzać do nadmiernego zagęszczania się nieczystości ciekłych i ich 

zagniwania; 

d) zapewnić, w uzgodnionym terminie obecność na terenie nieruchomości osoby 

upoważnionej pisemnie przez Klienta, przy której usługa zostanie wykonana. 

W przypadku wykonania usługi pod nieobecność Klienta lub osoby, o której mowa 

wyżej, oraz sporu dotyczącego jakości wykonania usługi, wystarczającym dowodem 

prawidłowej realizacji zlecenia są informacje z systemu monitorowania pojazdów 

Odbiorcy; 

e) potwierdzić osobiście lub przez osobę przez Klienta upoważnioną, o której mowa 

wyżej, wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Mokrej 

Prawej, poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu wywozu nieczystości ciekłych ze 

zbiorników bezodpływowych. 
 

2. Odbiorca oświadcza, że będzie: 

a)  opróżniał zbiorniki bezodpływowe i transportował nieczystości na podstawie: 

aktualnego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy …………w trybie przepisów 

ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1297).  

b) uzgadniał z Klientem, po przyjęciu zgłoszenia, datę i orientacyjną godzinę wykonania 

usługi; 

c) wykonywał usługę w uzgodnionym terminie, a w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Odbiorcy (takich jak np. awaria pojazdu asenizacyjnego, warunki 

atmosferyczne, chwilowy brak możliwości wjazdu na posesję Klienta itp.), które 

uniemożliwią wykonanie usługi w uzgodnionym terminie, Odbiorca wykona usługę 

w terminie późniejszym, uzgodnionym pomiędzy stronami Umowy,  

 

§ 4 

1. Do zbiornika bezodpływowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy nie mogą być 

wprowadzane nieczystości:  

1) mogące powodować zagrożenie dla:   

a) bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących pojazdy asenizacyjne, 

b) urządzeń oczyszczalni ścieków,  

2)  zakwalifikowane jako odpady na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności: 

a) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwir, piasek, szczeciny, ścinki skór, włókna oraz 

krew i tłuszcze z ubojni, 

b) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formalina, 

siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

c) szlamy i osady z osadników, łapaczy błota, łapaczy tłuszczów. 

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnej w Mokrej 

Prawej 30 wskazane zostały w załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o zakazie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

zapoznał się z załącznikiem nr 2 do Umowy: Dopuszczalne wartości stężeń 

zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30 oraz zobowiązuje 

się do ich przestrzegania.  
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§ 5 

1. W rozliczeniach za usługę Odbiorca będzie stosował opłaty zgodnie z cennikiem 

na wywóz nieczystości pojazdami ZWiK „WOD-KAN sp. z o.o. w Mokrej Prawej 

zamieszczonym w Zarządzeniu Nr 13/2021 Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30 z dnia 30 listopada 2021 r. r.  w sprawie 

opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych przemysłowych i socjalno-bytowych do 

stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30, dostępnym na stronie internetowej Odbiorcy pod 

adresem: www.wodkan-skierniewice.com.pl. 

2. Odbiorca za wykonaną usługę będzie wystawiał fakturę VAT w terminie do 14 dni od dnia 

wykonania usługi. 

3. Klient zapłaci za wykonaną usługę w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

4. Złożenie przez Klienta reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności, których 

dotyczy reklamacja. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Klient  

zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Odbiorcy. 

7. Zmiana cennika na wywóz nieczystości pojazdami ZWiK „WOD-KAN sp. z o.o.                  

w Mokrej Prawej dokonywana będzie poprzez zmianę zapisów w Zarządzeniu Nr 13/2021 

Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30 

z dnia 30 listopada 2021 r. r. w sprawie opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych 

przemysłowych i socjalno-bytowych do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30. Zmiana 

Zarządzenia Nr 13/2021 nie stanowi zmiany umowy. 

8. Odbiorcy przysługuje praw do naliczania Klientowi opłaty dodatkowej w przypadku 

wzrostu wskaźników zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnej w nieczystościach 

wprowadzanych do stacji zlewnej przez Klienta. Zasady naliczania opłat dodatkowych 

ujęte zostały w załączniku nr 3 do Umowy. Klient oświadcza, iż zapoznał się z tym 

załącznikiem i przyjmuje go do wiadomości.  

 

§ 6 

1. Klienta ma prawo:  

a) odwołać potwierdzone już zamówienie telefoniczne lub zmienić termin wywozu 

nieczystości wcześniej ustalony, najpóźniej 24-godziny przed uzgodnionym terminem 

wykonania usługi. W przypadku odwołania lub zmiany terminu w okresie krótszym niż 

wskazany wyżej Odbiorca ma prawo obciążyć Klienta ryczałtowymi kosztami 

w wysokości 30%  minimalnej wartości usługi w ramach obowiązującej strefy, 

b)  do złożenia reklamacji, która wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Odbiorca ma prawo: 

a) kontroli zlewanych nieczystości w celu określenia ich stanu i składu, 

b) kontroli ilości dostarczanych nieczystości. 

  § 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Każda ze Stron 

może rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

3. Odbiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym: 

a) w przypadku stwierdzenia wprowadzania przez Klienta do zbiornika bezodpływowego 

nieczystości, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

b) nieuregulowania przez Klienta należności za dwa okresy rozliczeniowe, chociażby 

w niepełnej wysokości. 

http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/
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                                                                         § 8 

1. Do realizacji niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem danych dotyczących adresu zamieszkania, korespondencyjnego, 

mailowego i numeru telefonu Klienta wskazanych w komparycji Umowy oraz § 5 ust. 6 

Umowy. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorcę o zmianie danych, 

o których mowa wyżej, pod rygorem uznania, iż doręczenia lub próby kontaktu na adresy 

lub pod numerem telefonu podane w Umowie uznaje się za skuteczne.   

3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizowania niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Odbiorcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

− 1. Oświadczenie – faktura e-mail 

− 2. Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnej 

w Mokrej Prawej 30, 

− 3. Zasady naliczania opłaty dodatkowej 

− 4. Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

 

Wyjaśniania:  

*¹ wypełnić oświadczenie na otrzymywanie e-faktury,                                                                                                        

       *² wpisać właściwe 

 

 

 

        ODBIORCA:      KLIENT: 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji 

zlewnej w Mokrej Prawej 30 
 

Lp. WSKAŹNIK JEDNOSTKA 
WARTOŚĆ 

DOPUSZCZALNA 

1. temperatura 0C 35 i poniżej 

2. odczyn pH  6,5 – 9,5 

3. ChZT-Cr mgO2/l 2200 i poniżej 

4. BZT5 mgO2/l 1100 i poniżej 

5. Zawiesiny ogólne mg/l 900 i poniżej 

6. Azot amonowy mgNNH4/l 200 i poniżej 

7. Azot azotynowy mgNNO2/l 10 i poniżej 

8. Fosfor ogólny mg/l 10 i poniżej 

 

 

Pozostałe wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzanych do stacji 

zlewnej nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz.964 z 2006 r.). 

Jeśli nieczystości ciekłe zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego, to wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzanych do 

stacji zlewnej nie mogą przekraczać wartości określonych w pozwoleniu wodno pranym 

wydanym w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. 

Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. ), o ile parametry te nie są wyższe niż określone w w/w 

rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zasady naliczania opłaty dodatkowej 

 

I. OPŁATA DODATKOWA ZA ZANIECZYSZCZENIA 
1. Przy wzroście wskaźników zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnej w 

nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnej nalicza się opłatę dodatkową.  

Opłatę dodatkową dla zanieczyszczeń: 

a) BZT5, ChZT-Cr, zawiesina ogólna, 

b) substancji określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z 

dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. Nr 136 poz.964 z 2006 r.) w punktach od 9 do 13, 33, 34, 38, 39 i od 42 do 49, 

c) substancji określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z 

dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. Nr 136 poz.964 z 2006 r.) w punktach od 1 do 16, 

d) azotu amonowego, azotu azotynowego, fosforu ogólnego oraz substancji określonych w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 

poz.964 z 2006 r.) w punktach od 14 do 32, od 35 do 37, 40 i 41, 

 

oblicza się według wzoru: 

 

(Srz - Sdop)

Sdop

OD = x C x V

 
 

gdzie: 

OD  - opłata dodatkowa (zł) 

Srz  - rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, 

Sdop   - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone w załączniku nr 1 

C  - cena podstawowa za odbiór i oczyszczanie 1m3 nieczystości, której mowa w § 4 ust. 3 

umowy 

V   - objętość nieczystości dla których jest naliczana opłata dodatkowa (m3)  

 

II. Jeśli nastąpiło przekroczenie kilku wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w pkt 

1.a lub pkt. 1.b podstawą do naliczenia OD jest ten wskaźnik , którego przekroczenie 

pociąga za sobą najwyższą stawkę opłaty dodatkowej za m3 ścieków. 

III. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń wymienionych w 

pkt. 1.c, pkt. 1.d oraz wartości pH i temperatury w dwóch lub więcej wskaźnikach 

zanieczyszczeń, wymiar opłaty dodatkowej ustala się łącznie za wszystkie wskaźniki 

zanieczyszczeń określone w niniejszym punkcie. 

IV. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń wymienionych w 

pkt. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d oraz pH , temperatury: opłatę wymierza się łącznie za te 

zanieczyszczenia, które wyliczono w sposób określony w pkt. 2 i 3. 

V. Do opłaty dodatkowej, ustalonej wg zasad określonych w pkt 2 - 4, dolicza się w 

każdym przypadku opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźnika 

zawiesiny łatwo opadające, pH, temperatura i opłaty za przekroczenie wskaźników 
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określonych w pkt. 1.c i 1.d. 

VI. Sposób obliczania opłat dodatkowych za przekroczenia wartości odczynu pH, 

temperatury, zawiesiny łatwo opadającej : 

a) Za przekroczenie dozwolonej wartości odczynu: 

• opłata dodatkowa wyniesie 30% opłaty podstawowej za m3 nieczystości dla 

wartości pH przekraczających od 0,1 do 1,5 pH włącznie, poniżej lub powyżej 

dopuszczalnej wartości tj. 6,5-9,5 

• przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości pH powyżej lub poniżej 

dopuszczalnej wartości o więcej niż 1,5 wartości pH, opłata dodatkowa 

wyniesie 50% opłaty podstawowej za m3 nieczystości 

b) za przekroczenie dozwolonej wartości temperatury: 

• przekroczenie dozwolonej temperatury w przedziale powyżej 350C do 

450C spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty 

podstawowej za m3 nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnej; 

• przekroczenie temperatury o 100C i więcej (powyżej 450C) pociąga za 

sobą opłatę dodatkową w wysokości 50% opłaty podstawowej za m3 

nieczystości, 

 

c) Za przekroczenie dozwolonej wartości zawiesiny łatwo opadającej: 

• dla wartości z przedziału od 11 do 15 ml/l włącznie – iloczyn ceny 

podstawowej za m3 nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnej i 

współczynnika 2; 

• dla wartości z przedziału od 16 do 20 ml/l włącznie – iloczyn ceny 

podstawowej za m3 nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnej i 

współczynnika 4; 

• dla wartości z przedziału powyżej 20 ml/l – iloczyn ceny podstawowej za m3 

nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnej i współczynnika 10. 

 

VII. Objętość nieczystości dla których jest naliczana opłata dodatkowa odpowiada 

ilości nieczystości, z której została pobrana próba kontrolna. Ilość nieczystości ustalana 

jest na podstawie objętości beczki pojazdu asenizacyjnego, o której mowa w § 5 ust. 2. 

Po uruchomieniu urządzenia pomiarowego w stacji zlewnej ilość nieczystości z której 

została pobrana próba będzie ustalana na podstawie odczytu z urządzenia 

pomiarowego. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) informujemy, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.; Mokra Prawa 30 , 96-100 

Skierniewice, 

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z 

o.o. jest Pan Marek Maszewski; e-mail iod@wodkan-skierniewice.com.pl , tel. 46 833 38 

08 wew. 39, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą podczas: 

• realizacji umowy na dostawę wody i odbiór ścieków , na wywóz nieczystości ciekłych 

• wynajem mieszkania , 

• wydawania warunków technicznych, 

• wykonywania statutowych obowiązków Administratora, 

• utrzymywania korespondencji, obsługi przesyłanych do Administratora wniosków, 

skarg i próśb, 

• zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach Administratora poprzez monitoring wizyjny; 

• realizacji pozostałych usług.  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z 

Administratorem to jest firmy IT, banki, firmy świadczące usługi pocztowe; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres nie 

krótszy niż 10 lat od czasu zakończenia umowy oraz 10 lat dla usług nie objętych umową, 

wynikających z realizacji wymogów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków; 

7) posiada Pani/Pan prawo: 

• dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• do ich sprostowania,  

• do ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania,  

• do przenoszenia danych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
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• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 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 (Dz. Urz. 

UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne , w zakresie jakim przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepisy prawa. Konsekwencją nie 

podania danych osobowych może być uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów 

wskazanych w pkt. 3 

9) w oparciu o Pana/Pani dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów 

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 (Dz. 

Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), 

 

 

 


