Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie - dane z BIP

Klauzula informacyjna dla os&#243;b fizycznych wpisywanych do rejestr&#243;w, wykaz&#243;w i
list prowadzonych przez Inspekcj&#281; Weterynaryjn&#261;

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporz&#261;dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&#243;b fizycznych w zwi&#261;zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep&#322;ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og&#243;lnego rozporz&#261;dzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, &#380;e:
» wsp&#243;&#322;administratorem danych osobowych:
» w ramach zada&#324; realizowanych przez G&#322;&#243;wnego Lekarza Weterynarii jest
Pawe&#322; Niemczuk (adres siedziby: ul. Wsp&#243;lna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail:
wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
» w ramach zada&#324; realizowanych przez Wojew&#243;dzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest
Pawe&#322; Piotrowski (adres siedziby: ul. Droga M&#281;czennik&#243;w Majdanka 50, 20-325 Lublin,
kontakt: e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl, tel: (48) 81 7442885),
» w ramach zada&#324; realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Tomasz
Brzana, (adres siedziby: al. Sp&#243;&#322;dzielczo&#347;ci Pracy 3, 20 147 Lublin, kontakt: e-mail:
lublin.piw@wiw.lublin.pl, tel: (48) 817483748) kt&#243;ry wykonuje obowi&#261;zki informacyjne, o
kt&#243;rych mowa w art. 13 i 14 RODO;

» w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych mo&#380;liwy jest kontakt z
inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym lub telefonicznym:
» w G&#322;&#243;wnym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,
» w Wojew&#243;dzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: iod@wiw.lublin.pl, tel: 817442885
» w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: lublin.piw@wiw.lublin.pl, tel: 817483748

» Pa&#324;stwa dane osobowe przetwarzane b&#281;d&#261; w celu realizacji ustawowych zada&#324;
urz&#281;du - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. g, oraz Art.10 og&#243;lnego
rozporz&#261;dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie: Kodeks
post&#281;powania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej tj. z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 36), Ustawy o ochronie
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zwierz&#261;t tj. z dnia 15 wrze&#347;nia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), Ustawy o
bezpiecze&#324;stwie &#380;ywno&#347;ci i &#380;ywienia tj. z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 149), Ustawy o produktach pochodzenia zwierz&#281;cego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 242);
» dane osobowe s&#261; przetwarzane przez okres wymagany prawem, okre&#347;lony w
szczeg&#243;lno&#347;ci na podstawie przepis&#243;w o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach;
» w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te s&#261; powszechnie dost&#281;pne,
w innych przypadkach dane osobowe nie s&#261; przekazywane innym odbiorcom;
» ka&#380;dy, kt&#243;rego dane osobowe s&#261; przetwarzane, ma prawo do &#380;&#261;dania
dost&#281;pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
» maj&#261; Pa&#324;stwo prawo wnie&#347;&#263; skarg&#281; do organu nadzorczego,
kt&#243;rym w Polsce jest Prezes Urz&#281;du Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa);
» podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z kt&#243;r&#261; zwraca
si&#281; osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
» Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnie&#324; do wydawania decyzji, o kt&#243;rej mowa w art.
22 ust. 1 RODO, co oznacza, &#380;e &#380;adne rozstrzygni&#281;cia dotycz&#261;ce Pa&#324;stwa nie
b&#281;d&#261; zapada&#263; automatycznie oraz nie b&#281;d&#261; tworzone Pa&#324;stwa profile.
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