KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STARGARDZIE
zgodnie z Art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych , dalej: RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Inspekcje
Weterynaryjną Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie, ul. Broniewskiego 1,
73-110 Stargard jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie. e-mail:
stargardsz.piw@wetgiw.gov.pl, telefon: 091/577 10 72
2. W Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Stargardzie został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: iod@piwstargard.pl
3. Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Stargardzie przetwarzana Pani/Pana dane w celu:
a) Realizacja naszych obowiązków w zakresie przeprowadzania okresowych i doraźnych
kontroli wykonywanych przez inspekcję weterynaryjną, urzędowych kontroli
żywności, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt i innych
obowiązków wynikających z przepisów ustawy o inspekcji weterynaryjnej i innych.
b) Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia
tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności.
c) Realizacja naszych obowiązków w zakresie odstrzału sanitarnego i planowego
zwierząt.
d) Wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Stargardzie .
e) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej IW PIW Stargard.
f) Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed zawarciem umowy.
g) Kontakt z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu, adresem e-mail lub
adresem korespondencyjnym.
h) Wykonanie umowy.
i) Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód
j) Realizacja naszego prawa do dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, a tym samym
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie
uzasadniony interes.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są od stron i
uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak również z publicznie
dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych
przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Powiatowej Inspekcji
Weterynaryjnej . W sytuacji, gdy dane osobowe pozyskiwane są od osoby, której dane
dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w
podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych
kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej, inne organy administracyjne, sądy i organy
ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany
jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do
żądania udostępnienia takich danych;
b) strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego
postępowania;
c) na podstawie umowy powierzenia firmy zapewniające ciągłość i prawidłowość
wykonywania zadań przez Administratora (firmy informatyczne, dostawcy
oprogramowania itp.)
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
prawnie określonych zadań ciążących na Administratorze, a po ich zakończeniu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
- regulacji oraz wyjaśnień, interpretacji, dotyczących nadzoru weterynaryjnego – 25 lat
- rejestru urzędowego lekarzy weterynarii, umów, korespondencji, decyzji, upoważnień
do wystawiania świadectw zdrowia – 10 lat
- planów, harmonogramów dotyczące działalności w zakresie nadzoru
weterynaryjnego dotyczących wszystkich działów merytorycznych, m. in.: planów
gotowości zwalczania chorób zakaźnych, planów kontroli zakładów produkujących
środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, planów kontroli w zakresie dobrostanu
zwierząt, planów urzędowej kontroli pasz, planów nadzoru nad obrotem paszami,
wykazów podmiotów do kontroli podstawowych i sprawdzających w zakresie
wymogów wzajemnej zgodności – 25 lat
- wykazów podmiotów podlegających nadzorowi weterynaryjnemu dotyczących
wszystkich działów merytorycznych, w tym akt spraw stanowiących podstawę
opracowania wykazu – 25 lat
- sprawozdań, raportów i analiz w zakresie prowadzonego nadzoru weterynaryjnego, w
tym sprawozdań statystycznych - 25 lat, przy czym opracowania cząstkowe i
materiały źródłowe, o ile odzwierciedlają sprawozdania roczne, są przetwarzane
przez 5 lat
- rejestry dotyczące wszystkich działów merytorycznych – rejestry obligatoryjne
wynikające z prowadzonego nadzoru weterynaryjnego – 25 lat
- nadzoru nad importem, eksportem, handlem wewnątrzwspólnotowym i
przemieszczaniem zwierząt towarzyszących, nad obrotem w kraju, nad tranzytem –
10 lat – eksport zwierząt na rynki państw trzecich – 5 lat
- ochrony zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych – 10 lat
- bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji - 10 lat, przy
czym dane monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów
leczniczych weterynaryjnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego są
przetwarzany przez 5 lat
- nadzoru nad bezpieczeństwem i produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w
zakładach zarejestrowanych, nad produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny,
dla Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i
Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) – 10 lat
- nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, stosowaniem i transportem pasz, nad
utylizacją, nad fermami mięsożernych zwierząt futerkowych, nad transportem
niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów

pochodzenia zwierzęcego produktów pochodnych - 10 lat, przy czym dane bieżące
monitoringu pasz są przetwarzany przez 5 lat
- nadzoru nad diagnostyką włośnia – 10 lat
- przeprowadzania akcji dezynfekcyjnych – 10 lat
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie
profilowania
8. Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań
ustawowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii
Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku
przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę
zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować
niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. W pozostałym zakresie, w którym
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, lub ma na celu wykonanie zadań realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Powiatowej
Inspekcji Weterynaryjnej w Stargardzie, podanie danych jest Pani/Pana obowiązkiem.
Przysługujące prawa
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. do dostępu do swoich danych osobowych - uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Jeżeli dane o osobie
są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych,
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,
o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b. do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia
jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej
wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c. do żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d. do żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą
cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);
e. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
iii. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych
danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie
zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO)
11. Wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, Pani/Pan że przewarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.

