
 

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. 

UE.L.2016.119.1 informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodna Gminy Rudziniec,          

44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26; 

2)  W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można 

kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail pzsw.bz@vp.pl, telefonicznie pod numerem 

telefonu: 34 356 34 34, bądź też osobiście w siedzibie Powiatowego Związku Spółek Wodnych 

w Lublińcu, 42-700 Lubliniec ul. Opolska 30. 

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu zaspokajania wskazanych przepisami ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne potrzeb w zakresie gospodarowania wodami oraz w celach 

określonych w Statucie Spółki; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych członka spółki jest art. 6 ust. 1 lit. c) i 

d) RODO;  

Podstawa prawna 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. 6ust. 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; 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: 

-  Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu, 42-700 Lubliniec ul. Opolska 30, NIP 

575-000-82-96 w celu wykonywania 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, ściągania składek i innych 

świadczeń od członków spółek wodnych oraz od osób prawnych i fizycznych nie będących 

członkami, prowadzenia obsługi finansowo-księgowej spółki wodnej, sporządzania rocznych 

sprawozdań finansowych spółki wodnej;   

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz 

Administratora; 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w pkt 5, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na 

podstawie zgody przechowywane będą do jej odwołania; 

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

międzynarodowej; 

8) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

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

osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie; 

10) Podanie przez Pana/Panią danych 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; 

11) Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.    
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