Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
ja niżej podpisany/a:

.......................................................................................................................................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane
z przeprowadzeniem szacowania wysokości szkód powstałych w moim gospodarstwie
rolnym, będących następstwem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019
roku, w zakresie:
- imienia,
- nazwiska,
- adresu zamieszkania,
- adresu położenia gospodarstwa rolnego,
- numeru telefonu,
- numeru producenta rolnego,
- powierzchni gospodarstwa rolnego,
- zakresu produkcji rolnej.

Informacja
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Dobre,
jest: Wójt Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dobre, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Gminy Dobre za pomocą adresu e-mail: iod@ugdobre.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być
wyłącznie:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe,
dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dobre.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia, prawie wniesienia sprzeciwu.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w trakcie procedury szacowania skutków niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego – suszy, będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
11. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Jednocześnie informuję o tym, że zapoznałam/łem się z powyższymi zasadami przetwarzania
danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Dobre, dnia …………….…… 2019 r.

……...……………..………………
(podpis producenta rolnego)

