
Klauzula informacyjna  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich, z którą to można skontaktować się poprzez 
adres e-mail swmno@swmno.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia prac melioracyjnych członków i następców 
prawnych członków oraz rozliczania tych prac i prowadzeniu list członkowskich zgodnie z wolą członków i na podstawie Ustawy Prawo Wodne z 
dnia 20 lipca 2017 roku orazstatut uchwalonego przez walne zgromadzeni i zatwierdzonego decyzję starosty/wojewody.W przypadku następców 
prawnych dane osobowe pobierane są od poprzednich członków lub z ewidencji gruntów dostępnej we właściwym Starostwie Powiatowy lub z 
Urzędu Gminy z ewidencji podatkowej.Dane będą ujawniane jedynie uprawnionym odbiorcom.Administrator przetwarza następujące dane 
osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, ewentualnie adres e-mail, numery działek, lokalizację działek 
podlegających melioracji, wielkość gruntów,  wysokość składki członkowskiej, obecność na walnym zgromadzeniu.Dane osobowe przetwarzane 
będą do momentu zakończenia członkostwa, a następnie będą przechowywane przez 50 lat w celach archiwalnych z wyjątkiem danych 
dotyczących płatności, te będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia członkostwa na potrzeby Urzędu Skarbowego. 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz następujących 
informacji: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, kategorię odbiorców, planowany okres przechowywania danych 
osobowych, informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
dotyczącego osoby, której dane dotyczą, informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane 
od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora 
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Osoba, którą dane dotyczą, w uzasadnionych 
przypadkach ma prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. 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. 


