Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 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 w
Warszawie przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako; PGW Wody Polskie).
2)

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail;

iod@wodv.gov.pl lub listownie pod adresem; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" albo pod adresem e-mail; riod.krakow@wody.gov.pl lub
listownie pod adresem; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 22,31109 Kraków, z dopiskiem; „Regionalny inspektor ochrony danych w Krakowie".
3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na
Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6
ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

4)

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania
systemów informatycznych.

5)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.

6)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia;
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna; art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(podstawa prawna; art. 15 Rozporządzenia);
c)

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących - w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna; art. 16 Rozporządzenia);
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Rozporządzenia);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa
prawna; art. 18 Rozporządzenia);
7)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
(podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

8)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest
niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożność realizacji tych celów.

9)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

