Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zwanego Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki, tel. 29 71 71 235, fax
29 71 70 727.
2. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Makowie Mazowieckim wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod adresem
makow.piw@wetgiw.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym wnioskiem w
ramach prowadzonego nadzoru zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjne z dnia 29
stycznia 2004r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e Ogólnym Rozporządzeniem o
Ochronie Danych Osobowych
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2011r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
14 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie naruszeniem przepisów szczegółowych dotyczących prowadzonej przez Pana/Panią
działalności.

……………………………………………………….
(czytelny podpis)

