Sprzedaż detaliczna drewna wz. RODO
W związku z wejściem w życia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 7
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 - RODO) Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119 informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Nadleśnictwo Świdwin z siedzibą w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 58 78-300 Świdwin.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Nadleśnictwo Świdwin
z
którym
można
się
skontaktować
drogą
elektroniczną
poprzez
adres
e-mail swidwin@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (94) 3652652 albo tradycyjną
pocztą na wyżej wskazany adres Nadleśnictwa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji warunków detalicznej umowy sprzedaży
drewna lub sadzonek do czasu wywiązania się przez strony ze swoich obowiązków z niej wynikających.
Dalsze przechowywanie lub przetwarzanie danych (po wywiązaniu się przez strony z warunków
umowy) możliwe jest jedynie w celach statystycznych i archiwalnych z zachowaniem terminów określonych
przez przepisy prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
e) przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
h) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

