KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, iż:

I.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie (zwane dalej CDR) z siedzibą w Brwinowie (05-840) przy ul. Pszczelińskiej 99.

II.

Inspektor Ochrony Danych
W CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem
e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I;

III.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wyszukania i
nawiązania kontaktu z partnerem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
kojarzenia podmiotów gospodarczych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej
poprzez udostępnienie Pani/Pana danych kontaktowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych - na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO lub 49 ust. 1
lit. a RODO);

IV.

Okres przechowywania danych
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały
pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie
przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach
wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji dokumentów.

V.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy oraz podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI.

Prawa osób, których dane dotyczą:
1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych
osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt I.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
VII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wyszukania i
nawiązania kontaktu z Partnerem KSOW.

VIII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania zgodnie z art. 22 RODO.

IX.

Ryzyko związane z przekazaniem danych do państw trzecich w przypadku braku
decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej
w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46
RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych
Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich, które nie zapewniają
odpowiedniego stopnia ochrony danych jaki wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów w Polsce, w szczególności z przepisów RODO. W związku z powyższym
zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt a) RODO, informujemy, że nie zapewniamy odpowiednich
zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. W związku z brakiem możliwości zawarcia
standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych, oraz wiążących reguł
korporacyjnych, informujemy, że istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych.

