Nadleśnictwo Nawojowa
Nawojowa dn., 05.09.2019 r.
Zał. do pisma SA.0611.1.2019

Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO”
Zgodnie z 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

(ogólne

rozporządzenie

o

ochronie

danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Nawojowa ul. Lipowa 1,
33-335 Nawojowa ;



inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie jest Pani/Pani Sebastian
Strzech, kontakt: iod@comp-net.pl ;


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z

realizacją

Konkursu wiedzy nt.: „Las oaza czystego

powietrza” zapisanej pod znakiem sprawy: SA.0611.1.2019


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione
zostaną prace konkursowe



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres określony przepisami
Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwum, oraz aktami prawnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem zapisanym w Regulaminie konkursu



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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