Klauzula informacyjna dla producentów rolnych wnioskujących o przeprowadzenie szacunków
strat, które zostały spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji ustawowych
zadań Wojewody Podkarpackiego (szacowanie strat) wynikających z przepisów § 5 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych
wynikający z przepisów prawa,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów (jednostki samorządu terytorialnego,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze);
5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych umożliwi realizację zadania Wojewody oraz załatwienie
inicjowanej przez Panią/Pana sprawy. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem
sprawy;
6) przysługuje Pani/Panu prawo do:
− żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
− sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
− ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu
przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak
pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana
prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie;
9) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji,
w tym profilowaniu;
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie
szacowania strat, może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie
1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
2) telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.
Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

