Klauzula informacyjna dla os6b fizycznych wpis5mranych do reJestr6w,
urykaz6w i list prowadzonych Przez InspekcJg SleterynaryinA
Na podstawie

art. 13 ust. I i 2

rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 20 16/679 z dnia27 l*vtetnia2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w ;7vtiaz1ns z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplJrwu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolnego tozpotz4dzenia
o ochronie danych), D2.u.UE.L.2OL6.119.1 (dalej: RoDo), uprzejmie
informujemy,2e:
1)

wspotdministratorem danych osobowych:
a) w ramach zadan realizowanych przez Glownego l^ekarza Weterynarii jest
Gtowny l*karzWeterynarii (adres siedziby: ul. Wspolna 30, 0O-930 Warszawa,

kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.p1, tel.22 623 L7 L7,22 623 20 89].,
b) w ramach zadan realizowanych przez Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii
w Lublinie jest Wojewo dzl<t T,ekarz Weterynarii w Lubtnie, adres siedziby: ul.
Droga Meczennikow Majdanka 50, 20-325 Lublin, tel. 8l-744-28-85,
c) w ramadn zadan reaTizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Lubartowie jest Powiatowy l*karzWeterynarii w Lubartowie, adres siedziby:
ul. Lubelska 105, 21-100 Lubartow , tel. 81-855-28-11,ktory wykonuje
obowiazki informacfne, o ktorych mowa w art. 13

i

14 RODO;

2) w sprawach z

zal<resu ochrony danych osobowych przefnatzanych
moZliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
a) w Glownym Inspektoracie Weter5marii: iod@rveteiw.gov.pl., tel. 22 623 24
81,
b) w Wojewodzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: iod(0wiw.1ub1in.p1,

tel. 8l-744-28-85,

c) w

Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w

Lubartowie:

lubartow.iod@wiw. lublin.pl ; tel. 8 1 -85 5-28- 1 I .

3) dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia rejestru

podmiotow

prowadz4cych dzialalnoSc nadzorowanA na podstawie art.11 ustawy z dnia 11 marca
2OO4r. o ochronie zdrowia zwierzilt oraz zuralczariu chorob zaka2nych ztxietzqt

(Dz.U. z2O17r. po2.1855 zpoin. zrn. l, afi.7 ustawy o paszach z dnia22lipca
2006r. ( Dz. U. z 2Ot7r. poz. 453 z poLn. zrn. ), rozporz4dz.enia MRiRW z dnia 24
sprawie okreslenia spraw rozsttzygarrych w drodze decyzJi
administracyjnych przez Powiatowego l*karua Weterynarii, obwieszczerr;ia MRiRW
z dnia21 rnaja2OOgr w sprawie wykazu zakladow zajnuj4cych sie wytwarzaniem lub

cz6r\Nca 2OL3r.

w

grudnia 2005r'
obrotem paszami ( M. P. nr 47 poz.690 ), art. 20 ustawy z dnia 16
poz- 242, poz' 471ipoz'65O
o produktach pocho dzeniazwierzgcego (Dz. U. z 2ol7t.
z pohn. zm. I

4l dane osobowe s4 przetwarzane pfToz okres wymagany prawem, okreslony
w szczegolnoSci na podstawie przepisow o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
5) w pr4padku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te sa
powszechnie dostqpne, w innych prz5rpadkach dane osobowe nie sA przekazywane

innym odbiorcom;
6l kaidy, ktorego dane osobowe sq, przetwarzarre' ma prawo do 2adania dostqpu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzxia;
7l rnajaPanstwo prawo wnieSc skargq do organu nadz,otczego, ktorym w Polsce jest
prezes l)rzgd,u ochrony Danych osobowych (adres siedziby: ul. stawki 2, 00-193
Warszawa);
8) podanie danych osobowych jest koniecztaew celu realizacji sprawy, zktora,z$fiaca
sie osoba frzycznado organu Inspekcji Weterynaryjnej;

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnien do wydawania decyzji, o ktorej
mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, i,e Ladne rozstrzygrugcia dotyczAce Panstwa
nie beda zapad.ae automatycznie oraz nie beda tsrorzone Panstwa profile.

9)

