Załącznik nr 4
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania prze z Kra jowy Ośrode k Wspa rc ia
Rolnic twa danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy Umowy na wykonanie pokazu
kulinarnego oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym
przygotowania i podania posiłków w trakcie wydarzenia pn.: XXVI KRAJOWE DNI
ZIEMNIAKA POTATO POLAND NIDZICA 2019 r. w związku z jej zwarciem i realizacją,
dotycząca osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu Umowy lub innych osób uczestniczących w jej realizacji.
Zgodnie z art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w
zw iązku z pozyskaniem Pani/Pana danyc h osobow yc h uprzejmie inf ormujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administ rat orem c zyli podmiot em dec ydując ym o c elac h i środkac h przet w arzania Pani/Pana
danyc h osobow ych jest Krajow y Ośrodek Wsparc ia Rolnic t w a (zw any dalej KOWR) z siedzibą
w Warszaw ie (01- 207) przy ul. Karolkow ej 30. Z administ rat orem może się Pani/Pan
skont akt ow ać
poprzez adres e - mail: kont akt @kow r.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondenc yjny: Krajow y Ośrodek Wsparc ia Rolnic t w a, ul. Karolkow a 30, 01- 207
Warszaw a.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR w yznac zono Inspekt ora Oc hrony Danyc h Osobow yc h, z kt órym może się Pani/Pan
skont akt ow ać w spraw ac h ochrony i przet w arzania sw oic h danyc h osobow ych pod adresem e mail: iodo@kow r.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedzib y, w skazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administ rat or będziemy przet w arzać Pani/Pana dane osobow e w c elac h zw iązanyc h
z zaw arc iem, realizac ją i rozlic zeniem Umow y , kt óra zost ała zaw art a w c elu realizac ji
pow ierzonyc h Administ rat orow i zadań w ynikając yc h z przepisów praw a realizow anyc h w
int eresie public znym. Pani/Pana dane przet w arzane będą t akże w c elu realizac ji obow iązków
arc hiw izac ji dokument ac ji w ynikając yc h z przepisów praw a .
W przypadku w yrażenia zgody na przet w arzanie przez Administ rat ora Pani/Pana w izerunku
Administ rat or przet w arzać będzie Pani/Pana w izerunek na podst aw ie t ej zgody w c elu
realizacji działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i
żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych,
stosownie do zadań ustawowych KOWR, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10
lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, ze zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
tym wizerunku, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane w zakresie imienia i nazwiska
zawarte w treści zgody na wykorzystanie wizerunku będą przetwarzane przez Administratora
wyłącznie w celu udokumentowania tej zgody.
4. Kategorie danych
Jako administ rat or będziemy przet w arzać Pani/Pana dane w zakresie kat egorii … … … … … … …
(w skazać kat egorie danyc h np. imię, nazw isko, st anow isko, nr t elef onu, adres email,
w izerunek).
5. Źródło danych
Pani/Pana dane administ rat or pozyskał od … … … … ..(nazw a Wykonaw c y ), w zw iązku z
zaw arc iem i realizac ją przedmiot u Umow y. W przypadku w yrażenia zgody na przet w arzanie
w izerunku, Pani/Pana w izerunek zostanie utrwalony podczas realizacji przedmiotu Umowy na
zasadach określonych w treści zgody na jego wykorzystanie.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobow e będą przet w arzane przez okres obow iązyw ania zaw art ej Umow y
oraz po zakońc zeniu jej obow iązyw ania t ej Umow y przez okres przewidziany przepisami prawa
w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a
także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
W przypadku w yrażenia zgody na przet w arzanie w izerunku , Pani/Pana w izerunek zostanie
rozpowszechniany przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody na jego przetwarzanie.
Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie będą przetwarzane przez
Administratora do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały poz yskane zawartego w treści zgody na
ich przetwarzanie lub do czasu wycofania tej zgody.

7. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobow e mogą być udost ępniane innym podmiot om jeżeli obow iązek t aki
będzie w ynikać z przepisów praw a.
Do Pani/Pana danyc h osobow yc h mogą t eż mieć dost ęp podmiot y przet w arzając e dane w
naszym imieniu (podmiot y przet w arzając e), np. podmiot y św iadc ząc e pomoc praw ną, usługi
inf ormat yc zne, usługi niszc zenia i arc hiw izac ji dokument ów , jak rów nież inni administ rat orzy
danyc h osobow yc h przet w arzając y dane w e w łasn ym imieniu, np. podmiot y prow adząc e
działalność poc zt ow ą lub kurierską.
W przypadku w yrażenia zgody na przet w arzanie w izerunku Pani/Pana w izerunek zostanie
rozpowszechniany przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody na jego przetwarzanie.
8. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego praw.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danyc h ma c harakt er dobrow olny ale jest niezbędne do zaw arc ia,
realizac ji i rozlic zenia Umow y.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparc iu o Pani/Pana dane osobow e administ rat or nie będzie podejmow ał w obec Pani/Pana
zaut omat yzow anyc h dec yzji, w t ym dec yzji będąc yc h w ynikiem prof ilow ania.

