Klauzula informacyjna
Urzędu Gminy Jeżewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(dalej: RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeżewo jest
Wójt Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest – P. Agnieszka Stawicka adres e mail
inspektor@cbi24.pl .
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu
możliwości wykonania przez Komisję ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji rolnej oszacowania szkód powstałych w wyniku działania
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa tj.
ARiMR, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, KRUS, banki oraz inne podmioty udzielające wsparcia
poszkodowanym przez suszę producentom rolnym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia szacowania
szkód i następnie archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania komisja
ds. szacowania szkód nie będzie mogła dokonać oszacowania strat.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku złożonym do Urzędu
Gminy w Jeżewie w sprawie oszacowania strat spowodowanych suszą w 2018 r.

….............................................................
(miejscowość)

…............................................................
(data i czytelny podpis)

