Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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).
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach
wykonywania zadań publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie (ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin) jest Lubelski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W celu uzyskania informacji przetwarzanych przez WIORiN danych osobowych może
się Pani/Pan skontaktować z naszym Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem
korespondencji e-mail kierowanej na adres: wi-lublin@piorin.gov.pl. Zbierane dane osobowe
są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa.
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań
publicznych realizowanych przez WIORIN.
Informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom
w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych
przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących
bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe,
gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania
zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 217) i rozporządzenia 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.).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich
uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pani/Pan prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub
usunięcia danych, które zebraliśmy za Pani/Pana zgodą. Równocześnie ma Pani/Pan prawo do
przeniesienia danych osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie nie stosuje
profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych
osobowych.
Pragniemy Państwa poinformować, 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 prawa.

