
KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z POZYSKANIEM                                             

I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

INSTYTUT ZOOTECHNIKI PIB 

 

 

Kraków, dnia ____________ 

 

Pan/-i 

_____________________ 

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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), (dalej „RODO”), 

uprzejmie informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut 

Badawczy, adres ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, tel. 12 3572700, e-mail: 

sekretariat@izoo.krakow.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.pl.  

3. Dane będą przetwarzane w celu udziału w Programie Certyfikacji i zawarcia umowy 

licencji wspólnego znaku gwarancyjnego RASA RODZIMA. 

4. Powierzeniu oraz przetworzeniu podlegają następujące dane:  

 imię i nazwisko 

 adres zamieszkania 

 numer telefonu 

 adres e-mail 

 numer ewidencyjny PESEL 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 numer i seria dowodu osobistego 

 numer rachunku bankowego 

 inne- _________________________________ 

 

5. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest realizacja 

obowiązków ciążących na Administratorze na mocy ustaw szczególnych w związku z 

realizacją Programu Certyfikacji i zawarcia umowy licencji wspólnego znaku 

towarowego RASA RODZIMA (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1).  

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas 

wymagany do wykonania wskazanych w pkt 3 czynności oraz 5 lat po ich zakończeniu. 

Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na 

                                                           
1 Rozporządzenie 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). 



Administratora danych osobowych obowiązek przechowywania danych osobowych 

przez dłuższy czas.  

7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uczestniczące w Programie Certyfikacji. 

8. Dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

9. Osoba przekazująca dane może zwrócić się do Administratora o przekazanie kopii 

danych. 

10. Osoba przekazująca dane ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 

przed momentem, w którym cofnięta została zgoda.  

11. Przekazujący dane ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędy Ochrony 

Danych Osobowych. 

12. Przekazujący dane ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, 

usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych i ich 

przenoszenia.  

13. Podanie danych jest wymogiem umownym.  

14. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestniczenia w Programie 

Certyfikacji i posługiwanie się wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym RASA 

RODZIMA. 

15. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w 

indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.  


