KLAUZULA INFORMACYJNA –
(DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Z NADLEŚNICTWEM KOBIÓR)
Szanowny/-a Pan/Pani
w ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), a także w celu dostarczenia informacji o tym, jak Państwa
dane osobowe są przetwarzane przez Nadleśnictwo Kobiór oraz o przysługujących Państwu prawach
z tym związanych przekazujemy poniżej niezbędne informacje w tym zakresie:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą 43-211
Piasek, ul. Katowicka 141, e-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl, telefon: +48 32 218 81 81

2.

Administrator danych, mając na uwadze art. 5 RODO stosuje przy przetwarzaniu danych
zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji
danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania i poufności.

3.

Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję do dnia 31.08.2018 r.
pełni - Pani Maria Lothamer, e-mail: IOD@isecure.pl, adres korespondencyjny: ul. Ludwika
Narbutta 22 lok. 23, 02-241 Warszawa

4.

Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane odpowiednio:
a) w celu zawarcia umowy i jej realizacji;
b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
rachunkowych i podatkowych;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
d) w celach statystycznych i archiwizacyjnych;
e) w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych przez
okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do
zachowania danych lub dokumentów je zwierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

5.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym
celem przetwarzania.

6.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Kobiór są:
a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

7.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane od momentu ich pozyskania, przez czas
obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w celach:

a) dochodzenia roszczeń związanych z tą umową, do czasu przedawnienia roszczeń oraz do
momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i
karnych wymagających przetwarzania danych;
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
rachunkowych i podatkowych;
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
d) statystycznych i archiwizacyjnych;
Przechowujemy dane osobowe również:
e) w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Nadleśnictwo Kobiór
zobowiązane jest do zachowania danych dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez
organy publiczne.
8.

9.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom, współpracownikom
Nadleśnictwa Kobiór, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na podstawie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa (np. jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
firmom prawniczym, informatycznym oraz księgowym). Dane będą udostępniane wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do swoich danych;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

10.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów.

11.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane
w formie profilowania.

12.

Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a
Pani/Pan nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały nam one przekazane w
zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji umowy. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione
w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji umowy. Przekazane dane mogą zostać
uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj.
odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych we
wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym,
wyżej opisanymi celami.

13.

Informacja o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Nadleśnictwo Kobiór oraz
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych jest na bieżąco aktualizowana i
dostępna na następujących stronach internetowych:




strona internetowa Nadleśnictwa Kobiór, w zakładce Informacje -> Ochrona Danych
Osobowych –
link: http://www.kobior.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych
strona bip, w zakładce Wystąpienia, Komunikaty i Ogłoszenia - link:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior/komunikaty_i_ogloszenia

