
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA I NASTĘPY PRAWNEGO 
Wywiązując się z obowiązku informacyjnego wynikający z art. 13 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. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”,  informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMNISTRATORA 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pan Przemysław Sztukowski – Dyrektor, 
zarządzający Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskichz siedzibą pod adresem 64-000 Kościan, 
Bonikowo, ul. Dworcowa 27. 

KONTAKT Z 
ADMINISTRATOREM 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:swmno@swmno.pl. 
Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 7.00 do 15.00 
od poniedziałku do piątku. 

CEL I PODSTAWA 
PRAWNA 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia prac melioracyjnych członków Spółki 
Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich i następców prawnych członków oraz rozliczania tych prac  
i prowadzeniu list członkowskich zgodnie z wolą członków i na podstawie Ustawy Prawo Wodne  
z 20 lipca 2017 roku. 

WARUNEK 
PODANIA DANYCH 
I KONSEKWENCJE 

NIEPODANIA 

W przypadku chęci przystąpienia do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich warunkiem jest 
podanie danych osobowych, w innym przypadku Administrator nie będzie mógł uznać członkostwa  
i wpisać właściciela gruntu na listę członkowską. 

ŹRÓDŁO DANYCH 
OSOBOWYCH 

W przypadku następców prawnych dane osobowe pobierane są od poprzednich członków lub  
z ewidencji gruntów dostępnej w właściwym Starostwie Powiatowy.  

KATEGORIE 
ODBIORCÓW 

Dane będą ujawniane jedynie uprawnionym odbiorcom. 

KATEGORIE 
DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon 
kontaktowy, ewentualnie adres e-mail, lokalizację gruntów podlegających melioracji, wielkość gruntów,  
wysokość składki członkowskiej, obecność na walnym zgromadzeniu.  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia członkostwa, a następnie będą 
przechowywane przez 50 lat w celach archiwalnych.  

PRAWO DOSTĘPU 
DO DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych oraz następujących informacji:  
a) cele przetwarzania;  
b) kategorie odnośnych danych osobowych;  
c) kategorię odbiorców; 
d) planowany okres przechowywania danych osobowych 
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą; 
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje 
o ich źródle;  

PRAWO DO 
SPROSTOWANIA 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania 
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, 
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym 
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

PRAWO DO 
USUNIĘCIA 

DANYCH 
OSOBOWYCH 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących 
jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli 
zachodzi jedna z następujących okoliczności:  
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania;  
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w 
prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;  

PRAWO DO 
OGRANICZENIA 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  
w następujących przypadkach:  
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

PRAWO DO 
COFNIĘCIA ZGODY 

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej 
danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

PRAWO 
WNIESIENIA 

SKARGI DO UODO 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do 
naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się 
na platformie www.uodo.gov.pl. 

 


