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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodna „Łeba” 

z siedzibą w Łebie przy ul. Wspólnej 1, wpisanej do Katastru Wodnego przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku pod nr RWGD/SW/88, będącą płatnikiem podatku od towarów  

i usług VAT, NIP 841-000-35-16, REGON 000976563, zwana dalej Administratorem, który prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Spółka Wodna „Łeba” nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące 

danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@swleba.pl , adres siedziby firmy wskazanej w ust.1) 

oraz nr tel. 59 8661  762. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu trwania umowy, do czasu cofnięcia zgody 

na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych. Po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający 

okresowi przedawnieniu roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być ponoszone 

wobec administratora danych.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

zawarcie umowy. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia sprzeciwu,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

  


