OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawy z dnia
24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):
1.

Administratorem Państwa danych
ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn.

2.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@wmirol.org.pl,
telefonicznie pod numerem tel./fax: (89)5340567 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.

3.

Celem przetwarzania danych osobowych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej jest wykonywanie
zadań ustawowych.

4.

Dane osobowe we WMIR przetwarza się w następujących celach:

osobowych

jest

Warmińsko-Mazurska

Izba

Rolnicza,

 w celu realizacji statutowych praw i obowiązków związanych z członkostwem we WMIR, podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) – jeśli jesteś naszym członkiem;
 w celu przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez
WMIR oraz podmioty współpracujące z WMIR (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
5.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo
do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

6.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

7.

Państwa dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

8.

W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.
OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W CELU OTRZYMYWANIA INFORMACJI
OD WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu
komórkowego, adres e-mail) w celu utworzenia przez W-MIR - w związku z wykonywaniem zadań określonych
w ustawie o izbach rolniczych - bazy danych do komunikacji drogą telefoniczną i elektroniczną oraz
otrzymywania za jej pośrednictwem informacji.
Jednocześnie oświadczam, że jestem członkiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
W-MIR informuje, że Państwa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis)

…………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
………………………………….…….… (adres e-mail) …………………………… (nr telefonu kom.)

