Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz
mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów 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. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego
17, 05-075 Warszawa-Wesoła.
E-mail: wi-warszawa@piorin.gov.pl
Tel: 22 773-53-29; 773-59-08
Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i
Nasiennictwa można się skontaktować pisząc na adres:
odo-warszawa@piorin.gov.pl.



Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane przez Administratora na podst. Art. 6 ust. 1 litera a, c
i e oraz Art. 9 ust. 2 litera g RODO. Dane przetwarzane są w celach określonych przepisami prawa
(w szczególności ustawy o nasiennictwie, ustawy o ochronie roślin i ustawy o środkach ochrony
roślin), a ich przetwarzanie jest konieczne w związku z realizacją zadań i ustawowych obowiązków
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.



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.



Zgodnie z RODO każdemu przysługuje 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 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO).



Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z
późn. zm.).



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

Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy
bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, które są podane powyżej.

