Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach
ul. 11 listopada 49, 17-300 Siemiatycze,
e-mail: siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl,
telefon/faks: +48 85 655 21 60
2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Kontakt z IOD możliwy jest pod
adresem
e-mail:
iod@szepietowski.net
lub
siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl,
telefon/faks: +48 85 655 21 60
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi,
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g - ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. Z 2016r,
poz. 1077 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z
2017r, poz.149 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2017r.,poz. 453 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.
U. z 2017r, poz.546 z póżn. zm.),
 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017r.,poz. 1855),
 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r, poz. 1840),
 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania
funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
 ustawy z dnia 5 lutego 2015r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 278)
 w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie
odrębnie wyrażonej zgody)
5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres wymagany prawem a następnie przekazane do
celów archiwalnych.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11. Administrator informuje, że nie stosuje profilowania przetwarzanych danych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Siemiatyczach
Mirosław Tołwiński

…………..…………………………………………………
(Podpis ADO)

