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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dniai.^ .02.2021 r.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.; poz. 256 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a), art. 401
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez Pana Jacka Morawskiego, zam.
w Bartołdach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 oraz na usługę wodną - pobór wód
podziemnych z własnego ujęcia, zlokalizowanego na działce o nr ew. 12/1 w miejscowości Bartołdy, gm.
Krasne, pow. przasnyski, woj. mazowieckie.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu
zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję
0 możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.
Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód
Wodnoprawnych, po uprzednim umówieniu.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie
zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag
1wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH
NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY. KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 14 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, 00848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
2)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod(Swodv.gov.ol 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.warszawa(Siwodv.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w
Warszawie".
3)
Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby Administrator pozyska! na podstawie ewidencji
gruntów i budynków.
4)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. w celu
rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 407 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. - Prawo wodne).
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 10 lat, niezbędny 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 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 dodanych 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 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) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
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