Załącznik nr 4 do Decyzji nr 1
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec
z dnia 01.02.2019r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I
PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej
„RODO” informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec z siedzibą w Lublińcu przy ul. Myśliwskiej 1, 42-700
Lubliniec, REGON 150527030, tel.34 3513338, e-mail; lubliniec@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej
„nadleśnictwem”. Administrator mając na uwadze założenia art.5 RODO stosuje przy przetwarzaniu
danych zasady; zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji
danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio w celu;
1.realizacji warunków sprzedaży i wywozu drewna na asygnaty, faktury, kwity wywozowe przez
odbiorców detalicznych,
2.zawarcia i realizacji umowy,
3.wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych
i podatkowych,
5.ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
6.zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym,
7.wykonania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w
którym nadleśnictwo, zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
oraz odpowiednio na podstawie;
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 niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c/.art.6 ust.1 lit.f. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem,
jeżeli jest niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora.
Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów
przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
powyższego celu.

