Dokument IW PIW Stargard

Obowiązek informacyjny – dostęp do informacji publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Stargardzie z siedzibą w Stargardzie, ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard, reprezentowany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@piwstargard.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych
identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia wniosku o
udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
5. W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może
zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do
wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020, poz. 256 t.j.).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może
uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), za wyjątkiem sytuacji które
wynikają z przepisów szczególnych.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z
przepisami RODO.
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

