Chodzież,25.05.2018r.
Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys ługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Gminy Chodzież, reprezentowany przez Wójta
Gminy Chodzież, z siedzibą ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, email: sekretariat@gminachodziez.pl; tel.
0672821608 .
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Chodzież jest Pan Krzysztof Pukaczewski; kontakt email:
iodo@gminachodziez.pl ;
3. Zbieranie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) jest niezbędne do sporządzenia
protokółów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej zgłoszonej szkody zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) tj. wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c),
4. Zakres przetwarzania danych osobowych:
· imię i nazwisko;
· adres i miejsce zamieszkania/adres i siedziba producenta rolnego/adres i miejsce położenia
gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej;
· numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych ora ewidencji wniosków o przyznawanie
płatności;
· nr telefonu kontaktowy;
· inne informacje niezbędne do wypełnienia w/w protokółu.
5. Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:
· z uwzględnieniem przepisów prawa,
· w sytuacjach, gdy jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora,
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67).
8. Każdej osobie przysługuje prawo do :
· dostępu do treści swoich danych osobowych
· ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania,
· przenoszenia danych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kiedy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO
10. Podanie danych jest:
· dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administrator Danych Osobowych
/-/ Kamila Szejner

