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………………………………………………………………… 
(Dane Administratora Danych Osobowych) 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych 

 

Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że: 

1) współadministratorem danych osobowych: 
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz 

Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: 

wet@wetgiw.gov.pl, tel. (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89), 

b) w ramach zadań realizowanych przez wojewódzkiego lekarza weterynarii  jest Mazowiecki 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii z/s w Siedlcach (adres siedziby: ul. Kazimierzowska 29, 08-
110 Siedlce, kontakt: e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, tel. (48) 25 632 64 59), 

c) w ramach zadań realizowanych przez powiatowego lekarza weterynarii jest Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Przasnyszu, (adres siedziby: ul. Szpitalna 10a, 06-300 Przasnysz, 

kontakt: e-mail: przasnysz.piw@wetgiw.gov.pl , tel. (48) 29 752 22 10), który wykonuje 

obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod    
           adresem mailowym lub telefonicznym: 

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl, tel. 22 623 24 81, 

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Siedlcach :   

   iod@wiw.mazowsze.pl , tel. 25 632 64 59 w. 38 

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przasnyszu:  
   iod@piwprzasnysz.pl , tel. 29 752 22 10 

 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

I. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w 

Przasnyszu, w celu prowadzenia:  
 

a. rejestru……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b. wykazu………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. listy…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

d. postępowania administracyjnego w następstwie ……………………………………………………………   

 

 na podstawie…………………………………………………………………………………………………............      

                             (podstawa prawna prowadzonego rejestru/wykazu/listy); 
 

II. realizowania umowy z kontrahentem zawartej w dniu …………………………………………………… 

III. w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody* 

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym prawem, określonym w 

szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach; 

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w 

innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom; 

6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  
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a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
- wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, która była podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej postawy przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia prawnie 

uzasadnionej podstawy po stronie Administratora, (są nadrzędne wobec podstawy sprzecznej); 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzania danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem na podstawie 

wyrażonej w niej zgody, 

- przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w której 

nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 

dane dotyczą jest dzieckiem.  

7) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny, 

8) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem, 
9) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w 

Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa); 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa oraz 

w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej; 

11) Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 

ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać 

automatycznie oraz nie będzie tworzony Pani/Pana profil. 

 
 

 

Otrzymałem treść klauzuli ………………………………………………… 
                                       (data i podpis osoby, której dane osobowe będą przetwarzane) 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* 
 
 
 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie 
  

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany,  

 

przez ……………………………………………………………………………………………………………………. 

                                      [nazwa administratora danych i jego adres] 
 

 

w celu ………………………………………………………………………………………………………………….. 

[cel  przetwarzania danych) 
 

 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@piwprzasnysz.pl  lub osobiście w 

Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przasnyszu, (adres siedziby: ul. Szpitalna 

10a, 06-300 Przasnysz, tel. (48) 29 752 22 10). 

 

 

 
                                                 …………………………………………………  

(data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę)  
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