Spółka Wodna Grzawa
ul. Księża 19, 43-227 Grzawa

Grzawa, dnia .........................
Klauzula informacyjna dla podmiotów będących członkami Spółki Wodnej oraz dla osób prawnych i fizycznych nie
będących członkami Spółki Wodnej, ale odnoszących korzyści z funkcjonowania urządzeń Spółki.
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodna w Grzawie, ul. Księża 19.
2) Administrator danych osobowych, w celu wykonawstwa wspólnych zadań gospodarczych spółek wodnych, polegających na
utrzymaniu i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych/rowy otwarte i drenowanie wraz z budowlami, usuwaniu
szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych, wykonywania uzgodnień w zakresie urządzeń
melioracji wodnych, prowadzenia wspólnej administracji dla członków Spółki, ściągania składek i innych świadczeń od
członków spółek wodnych oraz od osób prawnych i fizycznych nie będących członkami, prowadzenia obsługi finansowoksięgowej poszczególnych członków Spółki, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych dla członków Spółki powierzył
przetwarzanie Pani/Pana danych Spółce Wodnej w Grzawie, zwanemu dalej Podmiotem przetwarzającym.
3) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: spolka.wodna@grzawa.eu
bądź też osobiście, w siedzibie Spółki
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zaspokajania wskazanych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) potrzeb w zakresie gospodarowania oraz w celach określonych w Statucie spółki;
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych członka spółki wodnej jest art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO; Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób niebędących członkami Spółki wodnej, jednak korzystających z urządzeń Spółki
wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona jest art. 6 ust. 1
lit. c), d) i f) RODO.
Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na realizacji celów, dla jakich została utworzona spółka wodna i
pozyskiwaniu środków do osiągnięcia tych celów.
6) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia realizacji zadań związanych z
zaspokajaniem potrzeb w zakresie gospodarowania wodami;
8) Ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza
Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, - sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one
nieprawidłowe lub niekompletne, - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, - przeniesienia danych osobowych;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości
realizacji zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Podanie danych osobowych jest
również niezbędne dla członkostwa w Spółce wodnej.2/3
11) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą podlegały profilowaniu;
12) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w rejestrze członków Spółki przez Spółkę Wodną
Grzawa z siedzibą w Grzawie na potrzeby realizacji zadań związanych z jej działalnością.

Czytelny podpis: …………………………………………………

