
Pa.;:,,,. ] r',
jJ \:.-)>j-j,j3. >-|ł) : ! ł jtj :,_

\ll 
LVnrlv poi<kic

Zgodnie z art, 14 ust. 1 i Z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Z01-6/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związkr.l z przetwarzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WodY Polskie

z siedzibą prry ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalejjako: PGW Wody Polskie).

2't Kontakt z lnspekorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-maill

iod@wodv.gov.p| lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą

przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawą z dopiskiem ,,lnspektor Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail:

riod.rzeszow@wodv.eov.o| lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

z siedzibą prry ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, z dopiskiem: ,Regionalny lnspekor Ochrony Danych

w Rzeszowie".

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe, dane o działkach ewidenqyjnych.

Adm inistrator poryskał od wnioskodawcy,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku

prawnego, tj. przeprowadzenia postępowania administracyjnego (ań. 6 ust. 1 lit. c RozPorządzenia

w AN. z art- L4, art. 3g7, aft. 4OL, art. 4O7 ustawy z dnia 20 lipca 20L7r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z

202L r.,poz.2233 z późn. zm.).

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wt/konujące

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów wladzy publicznej, w zakresie i w celach, które

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.. Pani/Pana dane mogą zostaĆ przekazane

pomiotom współpracr:jącYm W zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informaĘcznych.

6} Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzaRe przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 4 oraz przepisów dotyczącrlch archiwizowania dokr,lmentów.

7| W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotycząrych prrysługują Pani/Fanu

następujące uprawnienia :

a} prawo dostępu do danych osobotJvych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uryskania koPii Ęch
danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Fana dotyczących

art. 16 Rozporządzenia);

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (Podstawa

prawna: art. 18 Rozporządzenia};

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prrysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana doĘczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art.77 Rozporządzenia).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegał
profilowaniu.
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