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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako
RODO) informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież
(dalej jako: Administrator) – adres siedziby: Zalesie 1, 72-004 Tanowo, tel.: +48 91 3126983,
e-mail: trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl.
W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się
z Administratorem.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się:
1) w celu zawarcia umowy oraz realizacji jej postanowień;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem
umowy;
2) w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających
podatkowego,

prawa

3) w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych, przede wszystkim realizacji prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzania takie jest konieczne do
wywiązania się Administratora z obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa.
4) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
5) w celach administracji wewnętrznej Administratora, w szczególności raportowania i
dokumentowania;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO,
zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to niezbędne do
celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów – tu: dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia prawidłowości dokumentowania działalności.
Administrator może ujawniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom współpracującym, w
szczególności świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji, serwisu
urządzeń; dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom publicznym, jeżeli wynika
to z przepisu prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy,
a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń
oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania
danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (art. 21 RODO).
Wskazane uprawnienia mogą doznawać ograniczeń na podstawie przepisów prawa.
Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy.

Potwierdzenie zapoznania się z treścią:

……………………………………………..
data i czytelny podpis

