
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  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 - RODO) potwierdzam, że przed złożeniem zlecenia z dnia
………… - …………… - ……………... na wykonanie badań laboratoryjnych zostałem(am) poinformowany(a)
że :

1. administratorem danych osobowych, które podałem(am) w w/w zleceniu jest Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 17,
05-075 Warszawa – Wesoła;

2. z  inspektorem ochrony danych osobowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  i
Nasiennictwa  w  Warszawie  można  się  skontaktować  pisząc  na  adres  odo-
warszawa@piorin.gov.pl;

3. moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podst.  Art.  6  ust.  1  pkt  b  RODO,  podaję  je
dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w ramach Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w celu:
 jednoznacznego określenia właściciela próbek,
 uwiarygodnienia  wszelkich  innych  danych  przekazanych  w zleceniu,  o   którym mowa

wyżej,
 ewentualnego nawiązania współpracy podczas wykonywania badania,
 wystawienia rachunku za przeprowadzone badania;

4. moje  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
przetwarzania  wskazanych  w  pkt  3  oraz  na  podstawie  przepisów  prawa  dotyczących
archiwizacji, przez 5 lat od czasu zakończenia badania;

5. moje dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie  podmiotom upoważnionym przez
przepisy prawa;

6. zgodnie z RODO przysługuje mi prawo do:
 dostępu do treści moich danych,
 sprostowania moich danych,
 ograniczenia przetwarzania moich danych,
 wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  moich  danych,  z  zastrzeżeniem,  że  nie

dotyczy  to  przypadków,  w  których  WIORiN  w  Warszawie  posiada  uprawnienie  do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

 wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznam,  iż
przetwarzanie  dotyczących  mnie  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO lub  inne
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie nie stosuje profilowania
i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu moich danych osobowych.

.................................................

Podpis składającego oświadczenie


