
KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w Głównym Inspektoracie Weterynarii

w związku z wprowadzeniem przez władze weterynaryjne Wielkiej Brytanii deklaracji w sprawie

dodatkowych środków specjalnych dotyczących handlu zwierzętami z gatunków psy, koty, fretki

wysyłanych m.in. z Polski (oraz z Rumunii, Białorusi i Ukrainy) na terytorium Anglii, Szkocji oraz

Walii

W celu realizacji  postanowień zawartych w  rozporządzeniu 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),  (dalej:  RODO),  informujemy o zasadach

przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących  Pani/Panu  prawach  z  tym

związanych:

Administrator danych osobowych

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Główny  Lekarz  Weterynarii  (adres  siedziby:  

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail.:  wet@wetgiw.gov.pl, tel.:

(48)  22  623  17  17,  22  623  20  89),  za  pośrednictwem  ePUAP  lub  listownie  na  adres  siedziby

Administratora.

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana danych  przez  Główny  Inspektorat  Weterynarii

możliwy jest również kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, po przez adres e-mail.:

iod@wetgiw.gov.pl, tel.: (48) 22 623 24 81 lub listownie: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana  dane  osobowe  w  zakresie:  imienia,  nazwiska,  nazwy  i  adresu  miejsca  prowadzenia

hodowli,  nr  telefonu i  adresu  e-mail  będą  przetwarzane  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO,  na

podstawie  wcześniej  udzielonej  zgody  w związku  z  wprowadzeniem przez  władze  weterynaryjne

Wielkiej  Brytanii  deklaracji  w  sprawie  dodatkowych  środków  specjalnych  dotyczących  handlu

zwierzętami  z  gatunków  psy,  koty,  fretki  wysyłanych  m.in.  z  Polski  (oraz  z  Rumunii,  Białorusi  i

Ukrainy) na terytorium Anglii, Szkocji oraz Walii

Podanie danych osobowych jest  dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi  Pani/Panu

wysyłkę zwierząt z gatunku psy, koty, fretki do Wielkiej Brytanii.

Główny Lekarz Weterynarii 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 będą tworzone Pani/Pana profile.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do Department for Environment Food & Rural Affairs w

związku  z  wprowadzeniem  przez  władze  weterynaryjne  Wielkiej  Brytanii  deklaracji  w  sprawie

dodatkowych  środków  specjalnych  dotyczących  handlu  zwierzętami  z  gatunków  psy,  koty,  fretki

wysyłanych m.in. z Polski (oraz z Rumunii, Białorusi i Ukrainy) na terytorium Anglii, Szkocji oraz Walii

Ponadto  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  być  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które
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na podstawie stosownych umów podpisanych z Głównym Inspektoratem Weterynarii przetwarzają

dane osobowe dla których Administratorem jest Główny Lekarz Weterynarii.

Administrator Danych Osobowych zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych do państwa

trzeciego.  

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego

zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego

prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


