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Dyrektora Regionalnego ~arzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

z dnia hf.11.2020 r. 

Na podstawie art.61 5 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) w zwiqzku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a), art. 401 
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.). 

zawiadamiam 

o wszczqciu postqpowania administracyjnego, na wniosek ztoiony przez Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji 
Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 todi, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na: 
- pobor wod podziemnych utworow jury gornej studniami nr 1-8 ujqcia wodociqgowego ,,Rokiciny0 w 

celu zbiorowego zaopatrzenia w wodq gtownie miasta todi, 
- odprowadzanie iciekow przemystowych pochodzqcych ze stacji wodociqgowej w Rokicinach do 

rowu melioracyjnego, 
- odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z Tereniu Stacji Wodociqgowej w Rokocinach do 

rowu melioracyjnego, 
- awaryjny zrzut czystej wody z odwadniania i ptukania rurociqgow tranzytowych do rowu 

melioracyjnego. 

Jednoczeinie zgodnie z art. 10 9 1 ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego, w celu 
zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym postqpowaniu administracyjnym, informujq 
o moiliwoici zapoznania siq z aktami sprawy, zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag. 

Akta sprawy dostqpne sq w Regionalnym Zarzqdzie Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibq ul. Zarzecze 138, w Wydziale Zgod 
Wodnoprawnych, po uprzednim umowieniu. 

Ponadto 'informuj'q, i e  po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony 
uwag i ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe postqpowanie administracyjne zostanie 
zakonczone decyzjq, wydanq na podstawie ztoionego wniosku i materiatow zgromadzonych przez organ. 

Zawiadamiajqc o powyiszym informujq strony postqpowania o moiliwoici sktadania uwag 
i wnioskow w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoici. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH 
NIEBEZPOSREDNIO OD OSOBY. K T ~ R E J  DANE DOlYCZq 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb 
fizycznych w zwiqzku z pnetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephpnru takich 'danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pdin. zm., dalej jako: 
Rozporzqdzenie) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje: 
1) Administratorem PaniIPana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibq przy ul. Zelaznej 59A, 00- 

848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie). 
2) Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie moiliwy jest pod adresem e-mail: iodCwodv.nov.pl lub listownie pod 

adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibq przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor 
Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail: riod.warszawabwodv.nov.~l lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzqd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z siedzibq przy ul. Zarzecze 138, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: ,,Regionalny lnspektor Ochrony Danych w 
Warszawie". 

3) PaniIPana dane osobowe takie jak imie i nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby Administrator pozyskat na podstawie ewidencji 
gruntow i budynkow. 

4) PaniIPana dane osobowe przetwarzane bedq w celu wypetnienia ciqiqcego na administratorze obowiqzku prawnego, tj. w celu 
rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzqdzenia w zw. z art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 
2017r. - Prawo wodne). 

5) Odbiorcq PaniIPana danych osobowych mogq by6 podmioty upowainione na podstawie przepisow prawa. 

6) PaniIPana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres co najmniej 10 lat, niezbedny do realizacji w pkt. 3 celu przetwarzania oraz 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 -Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP). 

7 )  W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych PaniIPana dotyczqcych przystugujq Panilpanu nastepujqce uprawnienia: 

a) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporzqdzenia) - cofniecie zgody nie ma 
wphpnru na zgodnoi6 z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem; realizacja prawa moiliwa 
jest poprzez kontakt w sposdb wskazany w pkt 2; 

b) prawo dostepu do danych osobowych PaniIPana dotyczqcych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: 
art. 15 Rozporzqdzenia); 

c) prawo doiqdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych PaniIPana dotyczqcych - wprzypadku, gdy dane sq 
nieprawidtowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzqdzenia); 

d) prawo doiqdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych PaniIPana dotyczqcych (podstawa prawna: 
art. 18 Rozporzqdzenia); 

8) W zwiqzku z przetwarzaniem PaniIPana danych osobowych przystuguje Panilpanu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Panilpan, i e  przetwarzanie danych osobowych PaniJPana dotyczqcych narusza przepisy Rozporzqdzenia 
(podstawa prawna: art. 77 Rozporzqdzenia). 

9) PaniIPana dane osobowe nie bedq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bedq podlegaty profilowaniu. 
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