RODO
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DODR
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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033
Wrocław, e-mail: sekretariat@dodr.pl
2) Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
jest Robert Gruz adwokat, e-mail: iod@dodr.pl.
Adres korespondencyjny: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego;
b) realizacji umów;
c) wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem,
emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a)

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c Rozporządzenia,
b) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w celu zawarcia umowy, w której osoba,
której dane dotyczą jest stroną.

c) wyraźnej, dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą,
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmiotom przetwarzającym).
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, zgodnie z kategorią archiwalną obowiązującą w DODR;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony
danych osobowych, 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.;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
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