Zalqcz,nik do umowy z dnia.,..,.,.,.

KL AU ZULA INFORM,ACYJNA ROD O
Administrator doklada. starah, aby odpowiednio z:-abe'zpieczyc dane osobowe
zrozumialy przedstawic sposob korzystania przez fliego, z:lych danych.
Dopelniajqc wymog6w ar1. 13 RoDo Administrator inic,rrnuje co nistqpuje:

1.

i w sposob

Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Ochron,/ Ro6lin i Nasiennictwa w poznaniu, ul.
Grunwaldzka2SO 8,60-166 Poznari, adres e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl, tel.
61 860 59 00.o6wiadcza, iz iest Administratrcren'4JaMozumieniu
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Radv 1Ut) ZOIWAIO z Onia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwizlzku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich rjanych oraz uchylenia dyrektywy
95/464//E (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych), zwanego OaLl nOOb, w
odniesieniu do danych osobowych przedsiqbiorc;ow bgdqcych osobam i fizycznymi
Klientami/Kontrahentami administratora.
i

2. Administrator

wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mo2na sig kontaktowac
we wszystkich sprawa ch zwiqzany ch z przetwarzaniem Pana danych osobowych pod
adresem e-mail: iodo-ooznan@piorin.qov. pl

3.

Pana/Pani dane osobowe bgdq przetwarzane przezAdministratora:
na podstawie aft. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbqdnym do
wykonania umowy - w kategorii danr: zwykle
- imig, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer sluzbowergo telefonu/iaksu, sluzbowy adres email.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbgdnym do
wypelnienia obowiqzkow prawnych ciq;Zqcyr3h na administratorze, polegajqcych
na realizacji zawartej umowy.

jedynir:wceluiza
jq zawart.ej umowy

4. Pana
wYnik

te _ w zakresie w
lecznym zakresie
trzecim, w szczegolno6ci uprawnionym organom panstwowym, a takze osobom
lub
podmiotom Swiadczqcy m na rzecz Administratora usruqr:
5) przygotowywania i wysylania koresporrdencji;
6) pocztowe lub kurierskie;
7) prawnicze (pomocy prawnej),

8) doradcze.
5. Administrator doklada wszelkich

starari

sposob adekwatny i tak dlugo jak jest t
zebrane. Majqc to na uwadze, Administr

wane dc, panstwa trzeciego, ani organizacji
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w rozumieniu RODO.
Przysluguje Panu prawo do zqdania od administratora dostqpu do
tresci swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ogranicizenia przetwarzania
lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (ar1. '1S -- tg, arL. 21 RODO),
a
takze prawo do
przenoszenia danych w sytuacjach okreslonych w afi..20
RoDo.
W zwiqzku z przetwarzaniem Pana/Pani dinych osobowych przysluguje panu prawo
wniesienia skargi do organu naclzorczego na a,cres ul. Stawki 2,
Oo-1gi W"rszawa, goy
uznane zostanie, i2 przetwarzanie przez Administratora Pana danych
osobowych
narusza przepisy RODO (arl.77 RODO).
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Podanie danych osobowych, o kt6rych mowa w niniejszej klauzuli, jest wymagane do
zawarcia i wykonania umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem.
10. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
tym
profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.
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