Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO)
informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w
Gdańsku (zwany dalej PWIJHARS);
Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. Polska 15, 81-969 Gdynia
 przez e-mail: wi_gdansk@ijhars.gov.pl
 telefonicznie: 58 660 55 30.
II. Inspektorem ochrony danych w WIJHARS jest Pan Tomasz Manowski, z którym może
się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w
następujący sposób:
 listownie na adres: ul. Polska 15, 81-969 Gdynia
 przez e-mail: iod@wijhars.gdansk.pl
 telefonicznie: 58 660 55 30.
III. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez PWIJHARS wykorzystujemy wyłącznie w
następujących celach:
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizowanie zadań
ustawowych),
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Odbiorcami Pani/Pana danych są/będą :
 Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony
prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem
(udostępniane w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO),
 Inne podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
V. PWIJHARS w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym
zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
IV.

VI.

Pani/Pana dane osobowe PWIJHARS są/będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej wskazanych celów; w tym obowiązku wynikającego z ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia 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.
VII. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do PWIJHARS wniosek dotyczący danych osobowych o:
 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 usunięcie danych (art. 17 RODO)
 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych
osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18
RODO);
 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych
oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
 przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z
PWIJHARS lub naszym inspektorem
ochrony danych.
VIII.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa.

IX.

UWAGA - Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia
sprawy.

X.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez PWIJHARS, w tym profilowaniu.

