Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie art.13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i w sprawie ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły
z siedzibą w miejscowości Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, REGON: 130014406, tel. (23)
654 14 61; e-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl ;
2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie jak podano powyżej Nadleśnictwo Dwukoły nie wyznaczyło
inspektora ochrony danych;
3. Dane osobowe będą przetwarzane na w celu związanym z zwarciem i realizacja
Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej
wynikających, jak też z obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania
danych przez Strony Umowy jest
art. 6 ust.1 lit, „b” i „c” 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 związany m.in. z przepisami podatkowymi
oraz przepisami o rachunkowości;
4.Dane osobowe
międzynarodowej;

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

5. Dane mogą być udostępnione wyłącznie przedmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa; Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie
właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów
powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na
Nadleśnictwo przez przepisy prawa;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich
danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO),
wniesienia
sprzeciwu
wobec
przetwarzania
danych
(art.
21
RODO)
z wyjątkiem danych podanych dobrowolnie, które nie są wymagane przepisami prawa.
8. Podanie danych może być obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem
rozpoznania prowadzonej przez administratora danych osobowych, sprawy administracyjnej;
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza
przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

