Klauzula informacyjna
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 (dalej: RODO),
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana Administratorem Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo
Ustrzyki Dolne. Z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie można się skontaktować
poprzez adres e-mail zamieszczony na stronie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne
www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach organizacji i obsługi polowań,
w szczególności w celu wystawienia upoważnienia do wykonania polowania, prowadzenia
księgi ewidencyjnej pobytu myśliwego na polowaniu, a także realizacji innych obowiązków
prawnych związanych z bezpieczeństwem na polowaniach i spełnieniem warunków
wykonywania polowania.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1, lit. c RODO –
dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa: Ustawa z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania i znakowania tusz, oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obronę przed roszczeniami
oraz cele administracji wewnętrznej
Administratora, w szczególności raportowanie
i dokumentowanie.
4. Sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów (w szczególności czas
przechowywania) w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe określa Jednolity rzeczowy wykaz akt dla PGL LP. Po zrealizowaniu umowy,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych,
przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór,
proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie
liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań
prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia,
chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres
przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
 dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić do nas
konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu
przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie
danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo
to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych
z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
Administratorowi.








6.

7.
8.
9.

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie
przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes
publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania
przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie
będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania
danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów
prawa. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie
to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Administrator może ujawniać
Pana dane osobowe podmiotom współpracującym, w szczególności świadczącym usługi
w zakresie obsługi prawnej lub archiwizacji.

