
Klauzula informacyjna do wniosków o wpis do rejestru  

podmiotów profesjonalnych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - 
dalej RODO informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zs. ul. Kołobrzeska 11A, 10-444 
Olsztyn,  tel. 885 593 600, e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl. Administrator danych 
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres  
wysyłając maila na adres: iodo@piorin.gov.pl; 

2) Dane podane we wniosku będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez 
Państwa wniosku oraz realizacji określonymi przepisami prawa obowiązków Inspekcji, 
na podst. art. 6 ust. 1 litera c i e RODO, tj. dane te mogą być przetwarzane w celu innym 
niż cel, w którym zostały zebrane, na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności 
przepisów o ochronie roślin przed agrofagami, o nasiennictwie, o rolnictwie 
ekologicznym, mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, o 
środkach ochrony roślin.  Ponadto, w przypadku podania danych nieobowiązkowych 
i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, dane będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 
litera a RODO;  

3) Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych mogą być: 
 -  współadministratorzy: wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa oraz 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  
-  strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy 

przepisów prawa, 
-  inne organy państwowe, uprawnione do otrzymania informacji na podstawie 

przepisów prawa, 
-  podmioty uprawnione do obsługi doręczeń;  

4) Państwa dane będą przechowywane przez cały czas trwania rejestracji a po 
wyrejestrowaniu przez okres określony  obowiązującymi przepisami archiwalnymi; 

5) zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; prawo  do  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych;  prawo  
do usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania  danych;  prawo  do  wniesienia 
sprzeciwu  wobec  przetwarzania danych;  prawo  do przenoszenia danych; prawo do 
wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (gdy  uznają 
Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy 
RODO). W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, 
mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie i w dowolnej formie, z 
zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.  

6) Państwa dane nie  będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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