Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Krajeńskich jest: Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce
Krajeńskie, e-mail: urzad@strzelce.pl, tel; +48 95 7631130;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) wyznaczonym przez ADO możliwy jest poprzez:
e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl, lub tel: +48 95 7636311;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych i/lub tradycyjnych w celu
oszacowania zgłoszonych szkód, powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
w gospodarstwie rolnym oraz sporządzenia protokołu Komisji z szacunku szkód na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
oraz c RODO oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
z 2015 r. poz.187 z póź. zm.);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
dokumentacja z zakresu szacowania szkód w Pani/Pana gospodarstwie rolnym, po sporządzeniu protokołu
komisji zostanie przekazana do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., celem weryfikacji
i potwierdzenia przez Wojewodę Lubuskiego zakresu i wysokości powstałych szkód.*
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania treści swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania.
7. W przypadkach określonych przepisami prawa mają Państwo również prawo do:
a) przeniesienia danych do innego administratora,
b) usunięcia danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z tym, że nie tyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami
prawa.
9. Pani/Pana dane będą przechowywane w urzędzie gminy/miasta przez okres czasu określony w przepisach
dotyczących archiwizowania dokumentów.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych
danych ma Pani/pan prawo niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu szacowania szkód.
Jeśli danych tych administrator nie będzie posiadał, nie będzie mógł Pani/Pana sprawy rozpatrzyć;
12. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać
profilowaniu.

