Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dokonujących
zakupu detalicznego drewna
W związku z realizacją wymogów 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
"RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kolumna z siedzibą
ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą
elektroniczną na adres e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem
43 675 42 06 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
1. w celu dopełnienia wymogów udokumentowania sprzedaży i wydania
drewna z magazynu;
2. w

celu

wykonania

obowiązków

wynikających

z

przepisów

prawa,

w

tym

w szczególności rachunkowych i podatkowych;
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;
5. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Podstawa prawna przetwarzania:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie, z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie, z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

Pani/Pana dane będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz
księgowe.
Pana/Pani

dane

osobowe

będą

przechowywane

od

momentu

ich

pozyskania

do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy
zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:
1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2. wykonania

obowiązków

wynikających

z

przepisów

prawa,

w

tym

w szczególności rachunkowych i podatkowych,
3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4. statystycznych i archiwizacyjnych,

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji ww. celów.
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Podpis/Zatwierdza

