
KLAUZU I.A I N FORMACYJ NA

Informacja dotyczqca ochrrony dqn'ych osobowych

Na podstawie art, L3 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlarnentu Eurlopejskiego i Rady (UE) 20rJ.61679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyr:znych w zwiqzkf z przetwarzaniem rianrycfr osobowyclr i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uclrylenia dy1'ektywy 95/46lWE (og6lne rozporzildzenie o

ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119 204.05.20!6, str. 1, ze,zm., z\qanego dalej ,,RODO", inforrhuje s;iq,2e:

!. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wo.iew6diki Inspektor Ochrony Ro6lin i Nasierrnictwa w

Poznaniu

2. W sprawach zwiqzanych z danymi osobow'ymi mo2na kontiktowai siq z Inspektorr-.rn Ochrony Danych

Osobowych pod adresern: wiorin-poznan@iodo-poznarr.pl luQ pisemnie na adres: WojeW1dzki Inspektorot

Ochrony Roilin i Nosiennictwa ul. Grunwaldzko 2508t,60-186 Poznah, z dopiskiem/c,dbiorcE ,,lnspektor
Oc:h rony Do nych Osobowych"

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq w celu reralizacji obowiqzku ustawodawc:l€rgo Wojewddzkiego

Inr;pektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu v1/ tym:
a. Ustawie o ochronie ro3lin 18 grud nia 2003 r (D z, U. z 1.017 r., poz. 21.38, z poin. zm.),

b. Ustawie o 6rodkach ochrony ro:llin 8 marca 20:13 r. (Di. U. 22018 r., poz. 13,10, z poin. zm.l,

c. Ustawie o nasiennictwie, 9 listopada 20t2 r (Dz.U.22017 r., poz. 633 z poLn. zm),

d. Ustawie o rolnir:twie ekologicznym, ;r dnia 25 czerwca 2009 r , (Dz.U. z 2017 pctz. rI054),

e, Prawie przedsiqbiorcdw, 5 marca 20L8 r. (Dz.U, z 2018 r., poz, 64(i, z 1toin. zm.j,

f. Prawie zam6rvied publicznych, 29 stycznia 200a (Dz.Q, 2201.8 r., poz. 1986, z poifi. zm.l,
g. Ustawie o opiacie skarbowej, 16 list<lpada 2008i r. (Dzf U. z 2018 r., pctz. 1.044, z 1t$in. zm.),,

h. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001, r. o mikrporganizmach iorganizrrtach g,3netycznie

z m odyfi kowa nych ( Dz. U. z 2Ot'7 r., ptoz. 2134 2,, p6ln. 7n.1,

i. Ustawa z dniat 1.2 maja 2011 r, o wyrobie i rozlewie wyrob6w winiar:;kich, obror;ie tVmi wVrokrami i

organizacji rynku wina (Dz. U. z 201,ti r., poz 11.59).

4. W zwiqzku z przelwarzaniem danych w rannach funkcjonorryania Wojewdclzkiego Inrspektoratu Ochrony

RoSlin iNasiennictwa w Poznaniu infornrujq 2e do przekazanych rlanych os<lbowych dostr;p bgdq posiadaty:

a) podmioty upowa2nione do odbioru F'ani/Pana danycfr osobowych na podstaWie odpcrwierjnich
przepis6w prawa;

b) osoby upowa2nione przez Administratora Danych tlsoboWych na podstawie wydan'/oh upoi,rra2niclri dcr

przetwa rzania danyr:h osobowych

c) jednostki ifirmy zewngtrzne wspierajqce Wojew6dzkiego inspektora Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa

trzeci ch5.

6.

Pani/Pana dane osobowe

W zwiqzku z przetwarzaniem przez Administratora dany,r:h osopowych przysluguje PaniT/F'anu prawrr

a. ograniczenia przetwarzania, u:;uniqcia danych, wni(sienia sprzeciuru, dochodzpnia ro:;z:czeri w

rszeniem wymagaf prpwnych;

b. rowych przetwitrzanydh przez Admini:stratora;

c. mornencie dla przetWarzania;
d. taruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia wniesienia

skargi do organu nadzorczego i roszczed z tytulu stwierdzonego naru:;zenia,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu rradzor{zego, tj, Prezr:sa Urzqclrr Ochrony Danych

Osobowych.

8. Pani/Pana dane nie bqdq poddawane zautomatyzowaneniu podejmowaniu decy;zji, w tym r<1wnie2
profilowaniu

O6wiadczam, ie zapoznalem (-am) sig z tre3ciq dolqczonej lilauzuli inforrnacyjnej, w tym z informacjq o celu i :;pos-obach przetwarzania
danych osobowych oraz o prawirch Jakie mi przystugujil, Rozumiern takie ie Administrator,em moich d,rnych osob,owych jest
Wojew6dzki Inspektor Ochronv t{oilin i Nasiennictwa w pozrraniu.

Data i poclpis podmiotu


