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 i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Nadleśnictwo Trzebciny informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nadleśnictwo Trzebciny z siedzibą w
Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, strona internetowa: www.trzebciny.torun.lasy.gov.pl, telefon 52
334 10 14
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@comp-net.pl. lub pisemnie z dopiskiem
Inspektor Ochrony Danych na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
3.Celem przetwarzania jest: obsługa zgłoszenia (sprawy) interesanta w związku z pytaniem,
informacją, roszczeniem, prośbą itp. przez Nadleśnictwo Trzebciny dla której przetwarzanie
Pani/Pana danych jest niezbędne do realizacji sprawy (wymagamy od Pani/Pana danych Imię,
nazwisko, adres zamieszkania, telefon, NIP, adres e-mail). Jeśli wymagają tego przepisy prawa,
możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych osobowych -na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. e RODO archiwizacja oraz brakowanie dokumentacji na podstawie przepisów Instrukcji
Kancelaryjnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zatwierdzonej przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
4.Podanie danych osobowych w celu realizacji sprawy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że załatwienie sprawy będzie niemożliwe.
5.Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom związanym ze wsparciem prawnym.
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: w zależności od kwalifikacji
sprawy -zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora danych,
jeśli zgłosi Pani/Pan umotywowany swoją szczególną sytuacją sprzeciw
względem przetwarzania swoich danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o
uzasadniony interes lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym,
Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania.
10.Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11.Administrator nie planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel w którym dane
zostały zebrane.

12.Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej

