
W nawiązaniu do Ogłoszenia o aktualizacji danych Członków Społki Zarząd prosi o uzupełnienie
ponizszych informacji.

Miejscowość…………………………….., data……………………………..

Dane właściciela/współwłaściela gruntów:

Imię i nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………

Adres 
zamieszkania………………………………………………………………………………………

Numer działki Powierzchnia fizyczna Uwagi

Dane do 
kontaktu………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że w.w. dane są zgodne ze stanem faktycznym i w przypadku ich zmiany poinformuję
na pismie o tym fakcie Gminną Spólkę Wodną w Woźniakowie.

Czytelny podpis……………………………………………………..



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO

Na podstawie art. 6 ust.1 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.2016.119.1) – dalej RODO, niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych:

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych

osobowych  -  Zarząd  Gminnej  Spółki  Wodnej  "Kutnowianka"  w  Woźniakowie,  z  siedzibą  w

Woźniakowie 61, 99-300 Kutno, w celach zwiazanych z dzialanością Spółki (art. 454 ustawy Prawo

wodne z dnia 20 lipca 2017 roku , Dz U. 2017.0.1566).

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej,  w tym z informacją o cel i sposobach

przetwarzania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich

poprawiania.

Zgodnie z art. 13 RODO informuję:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Zarząd  Gminnej  Spólki  Wodnej  w  Woźniakowie,
siedziba: Woźniaków 61, 99-300 Kutno, 
 Regon: 001211816, kontakt: 24 254-20-33
2. Zbierane  dane  osobowe są  przetwarzane  na  podstawie  wyrażonej  przez  Panią/Pana  zgody  -
zgodnie z RODO.
3. Podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
4.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania  celu
przetwarzania. 
5.  Potencjalnymi  odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  pracownicy  ADO  oraz
pracownicy/kontrahenci w zakresie wykonywania swoich obowiązków na podstawie upoważnienia.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych. Prawo do ich sprostowania, zmiany
oraz  prawo  do  żądania  przenoszenia  danych,  prawo  do  sprzeciwu  wobec  niewłaściwego
przetwarzania danych, prawo do ich usunięcia. 
7. Ma  Pan/i  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO,  gdy  uzna  Pan/i,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pana/i  dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. 

Zapoznałem/am się z powyższą kaluzulą, data i podpis………………………………………………….



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO do celów rekrutacji

Na podstawie art. 6 ust.1 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.2016.119.1) – dalej RODO, niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych:

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych

osobowych  -  Zarząd  Gminnej  Spółki  Wodnej  "Kutnowianka"  w  Woźniakowie,  z  siedzibą  w

Woźniakowie 61, 99-300 Kutno, w celach rekrutacyjnych.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o cel i  sposobach

przetwarzania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich

poprawiania.

Zgodnie z art. 13 RODO informuję:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Zarząd  Gminnej  Spólki  Wodnej  w  Woźniakowie,
siedziba: Woźniaków 61, 99-300 Kutno, 
 Regon: 001211816, kontakt: 24 254-20-33
2. Zbierane  dane  osobowe są  przetwarzane  na  podstawie  wyrażonej  przez  Panią/Pana  zgody -
zgodnie z RODO.
3. Podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
4.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania  celu
przetwarzania. 
5.  Potencjalnymi  odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  pracownicy  ADO  oraz
pracownicy/kontrahenci w zakresie wykonywania swoich obowiązków na podstawie upoważnienia.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych. Prawo do ich sprostowania, zmiany
oraz  prawo  do  żądania  przenoszenia  danych,  prawo  do  sprzeciwu  wobec  niewłaściwego
przetwarzania danych, prawo do ich usunięcia. 
7. Ma  Pan/i  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO,  gdy  uzna  Pan/i,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pana/i  dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. 
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