
Klauzula informacyjna  

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 OGÓLNEGO 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród 
Bobrzański z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11,  tel. 517886264, e-mail: swsnb@op.pl, 
biuro@spwsnow.pl, www: spwsnow.pl 
 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest bezpośrednio w siedzibie administratora, listownie na 
adres siedziby administratora lub pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl 
 
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

 realizacji umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków (podstawa prawna RODO: art. 6 ust. 1 lit b 
Ogólnego Rozporządzenia); 

 wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających głównie z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz 
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (podstawa prawna RODO: art. 6 ust. 1 lit. c  Ogólnego 
Rozporządzenia); 

 realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
w zw. z art. 452 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 w pozostałych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna RODO: art. 6 ust. 1 lit. a  Ogólnego 
Rozporządzenia). 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa lub podmiotom z którymi mamy podpisane stosowne umowy.   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów 
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z ograniczeniami 
przewidzianymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 

 prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem. 

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siadzibą w 
Warszawie przy ul. Stawki 2.     

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. 

10) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i  nie  będą profilowane. 
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