Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku
- na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (“RODO") informujemy, że;
ADMINISTRATOR
DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii reprezentujący Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 00, adres e-mail:
piw.kluczbork@wiw.opole.pl

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez
adres e-mail rodo@apawlowicz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

ODBIORCY
DANYCH

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora w
interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, umów zawartych z kontrahentami na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie i celu określonym w jej treści, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Szczegółowe zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej. Natomiast pozostałe regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane
osobowe to w szczególności:

ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach;

ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i
właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług, przez okresy wynikające
z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
przysługuje Pani/Panu;

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania danych;

prawo do usunięcia danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podanych na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub/i art.9
ust.2 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku,
gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:

wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z odpowiednich przepisów prawa;

warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług;

dobrowolne - w przypadkach, w których wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.

INFORMACJA
O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

