Klauzula informacyjna - szacowanie szkody w
gospodarstwie rolnym
TOŻŻ SAMOSŚ ĆŚ ADMINISTRATORA Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miejska Kowary, ul.
DANYĆH
1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, tel.75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl
DANE INSPEKTORA OĆHRONY
DANYĆH

Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@kowary.pl

ĆELE ORAŻ PODSTAWA
PRAWNA PRŻETWARŻANIA
DANYĆH OSOBOWYĆH

Twoje dane będą przetwarzane w celu szacowania szkody w
gospodarstwie rolnym powstałej wskutek niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, na podstawie zgody, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ODBIORĆY DANYĆH

•
•

operator pocztowy
Dolnosś ląski Urząd Wojewoś dzki

OKRES PRŻEĆHOWYWANIA
DANYĆH

Dane będą przechowywane do momentu ustania ich uzż ytecznosś ci.

PRAWA PODMIOTOŚ W DANYĆH

Przysługuje Ći prawo zż ądania dostępu do własnych danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Przysługuje Ći takzż e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

INFORMAĆJA O WARUNKAĆH
PODANIA DANYĆH
OSOBOWYĆH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemozż liwi gminie
udział w szacowaniu szkoś d.

INFORMAĆJA
O ŻAUTOMATYŻOWANYM
PODEJMOWANIU DEĆYŻJI

Żautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.

INFORMAĆJE DOTYĆŻĄĆE ŻGOŚ D Masz prawo wycofacś zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodnosś cś z prawem przetwarzania dokonanego przed
cofnięciem zgody.
W przypadku członkoś w komisji ds. szacowania szkoś d, wyrazż ana zgoda
dotyczy takzż e upubliczniania imienia i nazwiska.
Aby wycofacś zgodę, nalezż y wysłacś wiadomosś cś e-mail na adres
wrm@kowary.pl z zż ądaniem wycofania zgody na przetwarzanie danych
kontaktowych.

Dodatkowe informacje dot. przetwarzania
danych osobowych
KATEGORIE DANYĆH
OSOBOWYĆH

ŻŚ ROŚ DŁO DANYĆH

W stosunku do producentoś w rolnych:
• dane identyfikacyjne
• dane adresowe siedziby rolnika
• dane adresowe gospodarstwa rolnego
• powierzchnia upraw rolnych
• dane finansowe dot. upraw rolnych
• informacja o sś redniej rocznej produkcji rolnej
• dane kontaktowe
W stosunku do członkoś w komisji ds. szacowania szkoś d:
• dane identyfikacyjne
• dane kontaktowe

•
•

osoba, ktoś rej dane dotyczą
osś rodek doradztwa rolniczego/izba rolnicza

