Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna – osoby fizyczne
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 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 – dalej RODO)
informujemy, że:
I.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląska Izba Rolnicza (DIR), ul. Wiejska 29, 52-411
Wrocław.
II.
Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
1) W celu wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych,
Statucie Dolnośląskiej Izby Rolniczej i innych aktach prawnych określających zadania i kompetencje
samorządu rolniczego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z
art.6 ust 1 lit f RODO), na podstawie Twojej zgody (podstawa z art.6, ust 1, lit a RODO). Zgodę
możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w pkt X;
2) W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1
lit f RODO)
I.
Prawo do sprzeciwu.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w
celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w
stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
II.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikających
z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
III.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
1) Instytucjom określonym przez przepisy prawa i innym, które wymagają podania zebranych danych osobowych,
2) Naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym,
informatycznym
I.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:
1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) Sprostowania (poprawiania) swoich danych
3) Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4) Przenoszenia danych
5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
I.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania celu związanego z przetwarzaniem
II.
Zautomatyzowanie podejmowanych decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane
III.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych
IV.
Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
Wyrażam, nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą ul Wiejska 29, 52411 Wrocław w celu przesyłania informacji za pomocą poczty i poczty elektronicznej o działalności samorządu
rolniczego, bieżących wydarzeniach i aktualnościach.
…………………………….
(miejscowość data)

…………………………………………………….
podpis

