Załącznik nr 6 do Umowy nr ………. 2019 z dnia …………
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych
osobowych pozyskanych od Wykonawcy Umowy na świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej
wraz z obsługą narady szkoleniowej, 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 związku z pozyskaniem Pani/Pana danych
osobowych uprzejmie informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą
w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować
poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e -mail:
iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych
z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji powierzonych
Administratorowi zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym.
Pani/Pana dane przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązków archiwizacji dokumentacji
wynikających z przepisów prawa.
4. Kategorie danych
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie kategorii ………………… (wskazać
kategorie danych np. imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email,).
5. Źródło danych
Pani/Pana dane administrator pozyskał od …………..(nazwa Wykonawcy), w związku z zawarciem i
realizacją przedmiotu Umowy.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy oraz po
zakończeniu jej obowiązywania tej Umowy 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.
7. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne,
usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.
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 danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do z awarcia,
realizacji i rozliczenia Umowy.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

