
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na uwadze
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), a w szczególności
art. 14 ust. 1 i 2, informujemy co następuje:

• Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest:  Mazowiecki  Wojewódzki  Inspektor
Ochrony Roślin  i  Nasiennictwa w Warszawie  (WIORiN),  ul.  Żółkiewskiego 17,  05-075
Warszawa-Wesoła.

e-mail: wi-warszawa@piorin.gov.pl

tel: 22 773-53-29; 773-59-08.

• W  razie  pytań  dotyczących  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych,  z  Inspektorem
Ochrony  Danych  Osobowych  we  WIORiN  można  się  skontaktować  pisząc  na  adres:
odo  -  warszawa@piorin.gov.pl  .

• Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Głównego Urzędu Statystycznego (dalej GUS), w
celu przeprowadzenia badania statystycznego, dotyczącego zużycia środków ochrony roślin.

• Dane  zebrane  przez  WIORiN  w  trakcie  badania,  wprowadzane  są  do  systemu
informatycznego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu (dalej IOR). Po zakończeniu badania
statystycznego,  otrzymane  od  GUS Państwa  dane  oraz  dane  zebrane  przez  WIORiN w
trakcie badania są niszczone, a dane wprowadzone do systemu IOR, dostępne dla WIORiN
wyłącznie w formie zanonimizowanej.

• Otrzymane  dane  obejmują:  nazwisko  i  imię  użytkownika,  dane  dotyczące  siedziby
użytkowania gospodarstwa, dane dotyczące nr telefonu użytkownika gospodarstwa, uprawy
w gospodarstwie,  forma własności  gospodarstwa,  grupa obszarowa gospodarstwa, rodzaj
ochrony, powierzchnia uprawy w gospodarstwie, powierzchnia uprawy chroniona środkami
ochrony roślin, nazwa użytych środków ochrony roślin, dawka użytych środków ochrony
roślin, powierzchnia na której użyto środki ochrony roślin, termin użycia środków ochrony
roślin, numer pola, cykl uprawy.

• Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podst. Art. 6 ust. 1 litera c
RODO, przy czym obowiązek prawny wynika z Art. 80 ust. 13 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. 2019 poz. 972).

• Państwa  dane  osobowe  nie  są  przekazywane  innym  podmiotom  i  są  przechowywane
wyłącznie na czas trwania badania statystycznego.

• Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych,  prawo  ograniczenia  przetwarzania  danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do
Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie
dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO).

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