Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych z dokumentacji dotyczącej
szacowania szkół poniesionych w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Tarnowiec
zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta.
Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 13 42 555 09 lub pisemnie na adres
siedziby: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, e-mail:
patrycja.kaczmarczyk-hap@gmail.com
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów
zarządzenia nr 120/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa
podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę oraz zarządzenie nr 69/2020 Wójta
Gminy Tarnowiec z dnia 27 czerwiec 2020 r. w sprawie powołania Gminnej komisji ds. szacowania zakresu
i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych
w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego bądź powołania
do Gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego.
5. Wnioskowanie o pomoc w związku z poniesionymi stratami na skutek niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych jest dobrowolny, tym samym istniej dobrowolność podania danych osobowych. W
przypadku nie podania danych osobowych sprawa szacowania szkód nie może zostać podjęta. Podanie
danych członków ww. komisji jest dobrowolne, nie oddanie tych danych wiąże się z niemożnością
powołania członka.
6. Okres przechowywania danych będzie nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres
wymagany odpowiednią kategoria archiwalną.
7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, odbiorcą może
być Poczta Polska S.A. w przypadku korespondencji, podmiot z którym zawarto umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Podkarpacka Izba Rolnicza oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 1) prawo
dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3) prawo do
usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe
przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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