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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego 

dalej „RODO” informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Warszawie, Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, adres e-mail: 

gi@piorin.gov.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Panią Anną Walosińską pisząc na adres e-mail: iodo@piorin.gov.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawodawczego 

Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w tym: 

a. Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, 

b. Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, 

c. Ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, 

d. Ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 

e. Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 

f. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

g. Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

h. Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych, 

i. Ustawie z dnia 12 maja 2011 r . o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, o obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w ramach funkcjonowania Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że do przekazanych danych 

osobowych dostęp będą posiadały: 

a. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana  danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

b. Osoby upoważnione przez Administratora na podstawie wydanych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych; 

c. Jednostki i firmy zewnętrzne wspierające Generalnego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo: 

a. Ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, dochodzenia 

roszczeń – w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych; 

b. Dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora; 
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c. Wniesienie sprzeciwu w każdym momencie dla przetwarzania; 

d. Otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia 

wniesienia skargi do organu nadzorczego  i roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

9. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, 

tj.; ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych. 
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