
Informacja dotycząca przetwarzania przez WIORiN w Warszawie danych osobowych 

na potrzeby oceny polowej plantacji nasiennych 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA 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) informujemy: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Warszawie z siedzibą w Warszawie-Wesołej, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 

Warszawa, e-mail: wi warszawa@piorin.gov.pl, tel. 22 773 53 29, 22 773 59 08. 

 Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres 

odo-warszawa@piorin.gov.pl. 

 Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych obowiązków Inspekcji, a w 

szczególności w celu realizacji oceny polowej zgłaszanych plantacji, na podst. Art. 6 ust. 1 litera c i 

e RODO. Ponadto, w przypadku podania dodatkowych danych i wyrażeniu zgody na ich 

przetwarzanie poniżej, dane będą przetwarzane na podst. Art. 6 ust. 1 litera a RODO. 

 Dane  mogą  być  przekazywane  innym  organom  państwowym,  w  tym  organom  administracji 

rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym, jeśli tak  

stanowią przepisy prawa. 

 Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o dokonanie oceny 

polowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

 Zgodnie z RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo  do  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych;  prawo  do usunięcia  danych,  prawo do 

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). 

 Podanie danych (z wyjatkiem danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail) jest 

obowiązkowe, niepodanie danych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W 

przypadku danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail, mają Państwo 

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 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. 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie nie stosuje profilowania i 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych kontaktowych, w postaci numeru 

telefonu i/lub adresu e-mail, w celu usprawnienia komunikacji z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roslin 
i Nasiennictwa w Warszawie. 
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