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WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA
w Gorzowie Wielkopolskim
Klauzula informacyina dotyczEca pru etwarzania danych osobowych

Zgodnie z arL 13 ust. 1 i 2 Og6lnego Rozporzedzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalei Rozporz4dzenie)

informuiemy, ie:
I.

Administratorem Twoich danych osobowych

Jest Lubuski Woiew6dzki Inspekor Ochrony Ro(lin i Nasiennictlva w Gorzowie Wlkp., kt6rego siedzib4 iest Woiew6dzki lnspektorat
ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim ul. Zieleniecka 11 ,66-400 Gora 6w wielkopolski.

II. zostal wyznaczony lnspektor Ochrony Danych Osobowych
W sprawach zwiEzanych z danymi osobovLymi kontaktui siq z Inspeldorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodogorzow-wlkp@piorin.gov.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane bedEw celu realizacji czynnosci urzedowychti.:
wypelniania obowi4zku prawnego ci4iqcego na Administratorze w zwilzkll z realizowaniem zadai przez wojew6dzki Inspekorat
ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Corzowie wielkopolskim na podstawie art.6 ust. 1 liL c Rozpofl.qdzenia;
wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej
Administratorowi w zwi4zku z realizowaniem zadafi przez Wojew6dzki Inspektorat ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie
Wielkopolskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RozporzEdzenia;

.
.

III. Okreslono cele i podstawy przetwarzania Twoich danych.
Twoie dane osobowe przetwarzane bedq w celu wypetnienia obowiezku prawnego ciqZEcego na Administratorze, na podstawie art 6 ust.
1 lit. c ROD0, bqdi wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznei powierzone,
Administratorowi, na podstawie art 6 ust. 1lit. e R0D0.
IV. Masz prawo do sprzeciwu,
W przypadku, w kt6rym przetlvarzanie Twoich danych odblva siQ na podstawie zgody (tj. aft 6 ust. 1 lit. a Rozporzqdzenia), przysluguje
Ci prawo do cofhiQciajeiw dowolnym momencie, bez wpvwu na zSodnoai z prawem przetlvarzania, k6rego dokonano na podstawie zgody

prred iei cofnieciem.
V. Okres przechowy\,vania danych.
Twoiedane osobowe bqde przetwarzana przezokres niezbQdny do realizacii wskazanego w celu przetwarzania, w tym r6wniei obowi4zku

archiwizaryjnego wynikaiacego

z

przepisow prawa.

vl. odbiorcy daDych.
W zwi?zlau z pfl,etwar,aniem danych w celu wskazanym powyiei, Twoie dane osobowe mog4 bya udostQpniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorc6w. odbiorcami danych mogq bya:
. podmioty upowaznione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowied[ich przepis6w prawa;
. podmio9, k6re przetwarzaiA Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartei umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaiqce).
VII. Twoie dane osobowe nie bqdq przekazywane do paistwa ttzeciego.

VIII. Prawa os6b, kt6rych dane dotyczq:
Zgodnie z R0DO, przystugu,e Cir
prawo dostQpu do tresci danych, na podstawie art 15 RozporzQdzenia;
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporz4dzenia;
prawo do usuniQcia danych, na podstawie arL 17 Rozporz4dzenia;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporzadzenia;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie arL 21

a)
b)
cl
d)
e)

Rozporzedzenia.

Ix. Informacia o wymogu/dobrowolnoSci podania danych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jestwarunkiem prowadzenia sprawy wwoiew6dzkim Inspekoracie ochrony Ro6lin i
Nasiennictwa w Gotzowie Wielkopolskrm. Pfiy czym podanie danych iest:

.
.

obowi4zkowe, ieieli tak zostalo to okrellone w pEepisach prawa;
dobrowolne, ieieli odb],\ /a siQ na podstawie Twoje,zgodylub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencja niepodania danych bqdzie
brakmoiliwosci realizacji czynno6ci unqdowych lub nie zawarcie umo\/Ly,

X. Masz prawo w[iesienia skargi do Prezesa UrzQdu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz,
osobowych narusza przepisy Rozporzqdzenia.

XI.

ie przewtarzanie Twoich danych

Zautomatlzowane podermowanie declzii

Twoje dane nie bqdq przetwanane w spos6b zautomatyz owany oraz w formie profilowania.
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