
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk 
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: 
gdansk@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 

 

 Gdańsk, 10.10. 2022.r. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 

PROGRAMU AKTYWNI BŁĘKITNI WOBEC OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W 

KONKURSIE TRZY MINUTY Z DESZCZEM 

 

 

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” albo pod adresem e-mail: 

riod.gdansk@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z 

siedzibą przy ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony 

Danych w Gdańsku”. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Trzy 

minuty z deszczem „ (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne i  jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udziału w programie. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do kontroli działalności 

administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty, z  którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty 

współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  do dnia 30.12.2027 roku. 

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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d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa 

prawna: art. 18 Rozporządzenia); 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i  jest niezbędne dla realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w programie. 

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

 


