Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Miasta/Gminy
wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych - Pouczenie wynikające z art. 13 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)
Informujemy, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący
swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego
we
Wrocławiu,
zlokalizowanego
we
Wrocławiu
przy
pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc
ze środków publicznych;
 podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1
litera a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych;
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, w tym do państwa
trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia
18 stycznia 2011 r.;
 posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
 ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a tym samym
ubieganie się o pomoc ze środków publicznych;
 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

