Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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 L 119 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 przy ul. Żelaznej 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@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
w związku z realizacją zadania Kontrakt nr 5.7.1 – „Program działań nietechnicznych
i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych
Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed
powodzią miasta Krakowa (umowa z dnia 25 kwietnia 2019) na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy realizujący projekt na zlecenie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym w szczególności Sweco Polska Sp.
z o.o., Kontrahenci (między innymi Kancelaria Radców Prawnych, zewnętrzni dostawcy
rozwiązań informatycznych), Bank Światowy, inne podmioty mające wgląd w dokumentację
projektową, właściwe organy i instytucje państwowe oraz inne podmioty działające na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Przekazywanie danych poza
Europejski Obszar Gospodarczy jest związane z rejestrowaniem przebiegu konsultacji za pomocą
aplikacji Teams firmy Microsoft, której serwery zlokalizowane są na terenie USA. Firma Microsoft
używa standardowych klauzul umownych jako podstawy do transferu danych w swoich
usługach, treść standardowych klauzul oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych
przez firmę Microsoft znajdują się na stronie: RODO — CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA, Centrum
zaufania firmy Microsoft https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi realizacji
projektu oraz przez okres dwóch lat od zakończenia Umowy Pożyczki zawartej 10.09.2015 r.
między Rzeczpospolitą Polską a MBOIR (nr Umowy 8524-PL).
7) 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);
d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17
Rozporządzenia);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
(podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla
realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W CELU UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie moich
danych osobowych w postaci imiona, nazwiska, pseudonimu, adresu zamieszkania / zameldowania,
adresu e- mail, numeru telefonu, numeru nieruchomości / działki w celu mego uczestnictwa
w konsultacjach społecznych ws. realizacji zadania Kontrakt nr 5.7.1 – „Program działań
nietechnicznych

i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym

w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem
ochrony przed powodzią miasta Krakowa” (umowa z dnia 25 kwietnia 2019) na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Biorąc udział w konsultacjach społecznych związanych z realizacją zadania Kontrakt nr 5.7.1 –
„Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem
powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa),
z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa” wyrażam zgodę na nagrywanie mojego
wizerunku i głosu w aplikacji Teams.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konsultacjach. Zgoda
może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie „informacji o wycofaniu zgody” na adres
e-mail: iod@wody.gov.pl lub adres korespondencyjny: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w konsultacjach.
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