
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. 

z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółka Wodna Cegłów, z siedzibą 

przy ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, wpisana do Systemu Informacyjnego Gospodarowania 

Wodami PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod 

pozycją 329, NIP: 8222380792, REGON: 385766181, (dalej „administrator”). 

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, 

informacje o płatnościach i zadłużeniu u administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w 

szczególności wynikających z: 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) i 

działalności statutowej, 

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 900),   

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 351 z późn. 

zm.) 

4) celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań 

administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w 

tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: podmioty prowadzące działalność 

pocztową, podmioty świadczące dla administratora usługi rachunkowe, inkasenckie oraz 

informatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą w zakresie zwrotów na Pani/Pana 

rzecz oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych. 

6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

brakiem możliwości realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych jest również 

niezbędne dla członkostwa w Spółce wodnej. 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
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